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Cidade Europeia do Vinho
Palmela passa testemunho

A Câmara Municipal editou, uma vez mais, o Guia de Compras, com a listagem 

do comércio do concelho e muitas ofertas que não pode perder. A valorização 

das nossas potencialidades e recursos endógenos e o apoio solidário, 

enquanto comunidade, ajudam a perspetivar um futuro mais risonho.

A 8 de dezembro, a população de Palmela conheceu

a nova cara do Parque Venâncio Ribeiro da Costa - um espaço 

verde privilegiado, com três hectares, muitos equipamentos e 

propostas para todos os gostos. Acompanhe as intervenções e, a 6 

de janeiro, não perca a oportunidade de percorrer as novas ruas, 

ao som das Janeiras!

Palmela prepara-se para passar o 

testemunho de Cidade Europeia do Vinho 

à cidade italiana de Marsala.

O encerramento formal da CEV terá lugar 

a 26 de Janeiro, no Cineteatro S. João. 

A 50aª edição da Festa das Vindimas (na 

imagem) foi um dos momentos altos

do programa CEV que, ao longo de todo 

o ano de 2012, integrou mais de uma 

centena de iniciativas, levando mais 

longe o nome de Palmela e da região

e deixando pistas para o trabalho

de promoção e desenvolvimento turístico

a seguir em 2013 
         (p. 12 a 15)

Parque Venâncio
Ribeiro da Costa
reabriu (p. 8 e 9)
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InfoRMAÇões ÚteIs

Paços do Concelho................................212 336 600

ATendimenTos (mediante marcação prévia)

Presidente Ana Teresa Vicente
Coordenação Geral; Cooperação Internacional;
Desenvolvimento Estratégico; Proteção Civil;
Recuperação do Centro Histórico;
Modernização Administrativa.
sextas-feiras, tarde
Gabinete da Presidência.......................212 336 652

Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente)
Recursos Humanos e Organização; Saúde Ocupacional;
Formação; Projetos e Obras Públicas; Logística
e Conservação.
sextas-feiras
Div. Projectos e Obras Públicas...212 336 670

Vereador Adilo Costa
Educação; Ação Social e Saúde; Juventude;
Cultura, Desporto e Tempos Livres.
sextas-feiras
Dep. Educação
e Intervenção Social.........................212 338 520

Vereador Álvaro Amaro
Administração Urbanística; Habitação;
Ambiente e Infraestruturas; Transportes
e Comunicações; Equipamentos
e Espaços Exteriores Urbanos.
sextas-feiras, 9h00 às 12h00
Dep. de Administração Urbanística..212 336 660

Vereador Luís miguel Calha
Administração e Finanças; Fiscalização Municipal;
Comunicação e Atendimento; Participação e Ação Local;
Desenvolvimento Económico e Turismo.
sextas-feiras, 8h30 às 13h00
Paços do Concelho.........................212 336 600

Vereador José Carlos de sousa
Vereadora natividade Coelho
Sem pelouros
Quartas-feiras, 10h00 às 13h00......212 330 135

departamento de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)
Terças-feiras, tarde...............................212 336 660

Piquete das Águas
212 336 679

Recolha de monos e resíduos de jardim
212 336 624

Falhas na iluminação Pública edP
800 506 506 (24 horas - chamadas grátis)

Atendimento municipal
PALMELA
Segunda-feira das 8h30 às 14h00
Terça a sexta-feira das 8h30 às 15h30
PINHAL NOvO - Loja do Cidadão
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 16h00
Prolongamento do horário
PALMELA Quarta-feira até às 19h00
PINHAL NOvO Terça-feira até às 19h00

Contactos:
Tel.: 212 336 600
serviços on-line
atendimento@cm-palmela.pt
www.cm-palmela.pt

no Dia nacional da Água

Municípios da Península
unidos na defesa da gestão pública
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os autarcas dos municípios da região 
de setúbal, onde se contou
o Vereador da Câmara municipal de 
Palmela, Álvaro Amaro, realizaram, 
a 10 de outubro, em setúbal, uma 
conferência de imprensa onde se 
manifestaram contra os critérios 
de avaliação das candidaturas ao 
abrigo do Programa operacional 
Temático Valorização do Território 

A 1 de outubro, Dia Nacional da Água, os autarcas dos mu-
nicípios que integram a AIA – Associação Intermunicipal de 
Água da Região de Setúbal estiveram reunidos, no Barrei-
ro, para apresentar uma declaração conjunta sobre o tema. 
O concelho de Palmela esteve representado pela Presidente 
Ana Teresa vicente e pelo vereador Álvaro Amaro. Na ses-
são, foi reafirmada a «total oposição ao ataque à autonomia 
e aos orçamentos municipais, e à capacidade operativa dos 
municípios», bem como «à retirada de competências aos mu-
nicípios, nomeadamente, em matéria de água e saneamento 
e à sua alienação em qualquer entidade sem representati-
vidade democrática». Os municípios da AIA mantêm a sua 
«determinação em defender o direito de acesso à água para 
todas as pessoas, dando continuidade a um serviço de abas-
tecimento de água às suas comunidades de elevada qualida-
de, com controlo e gestão pública local», onde se enquadra a 
constituição de um Sistema Intermunicipal de Abastecimento 
de Água em “Alta” à Península de Setúbal, cujo estudo de 
conceção se encontra em desenvolvimento. A mobilização da 
sociedade em defesa da gestão pública da água e dos siste-

mas de abastecimento, drenagem e tratamento, é fundamental 
para impedir a privatização de um bem essencial e de um 
património construído, ao longo dos anos, pelos municípios e 
pelas populações. A campanha nacional “Água é de Todos” 
continua a recolher assinaturas para levar até à Assembleia 
da República, em breve, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos 
pela «Proteção dos Direitos Individuais e Comuns à Água», 
que pode ser subscrita em http://www.aguadetodos.com.

A Biblioteca Municipal de Palme-
la recebeu, no dia 22 de outubro, o 
encontro “Os Novos Desafios da Co-
operação Descentralizada”, numa 
organização conjunta da plataforma 
Redes para o Desenvolvimento e da 
Câmara Municipal. A iniciativa - 
que contou, entre outras individuali-
dades, com a Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, Ana Teresa 
vicente e com o Secretário de Es-
tado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação, Luís Brites Pereira 
- deu a conhecer a importância das redes de municípios para 
a cooperação e proporcionou um espaço de partilha e reflexão 
sobre a situação destas redes, perante o cenário atual.
Ana Teresa vicente sublinhou a experiência da autarquia, 
nesta área, «com alguma dimensão e especificidades», o papel 
das autarquias nestes projetos e a vontade de dar continuida-
de ao trabalho desenvolvido pelo município, e confirmou que, 
«pela nossa parte mantemos a vontade de partilhar e diver-
sificar o conjunto de parcerias que temos estabelecido e que 
temos alcançado nesta matéria, quer a nível nacional, quer in-

Autarcas contra critérios de avaliação 
de candidaturas ao PoVt

os novos desafios da cooperação descentralizada
Palmela subscreve Declaração Município Sustentável em Encontro

ternacional». No encontro, Palmela 
subscreveu a Declaração Município 
Sustentável, do projeto Go Local 
(Instituto Marquês de valle-Flôr), 
onde se compromete, entre outros 
aspetos, a assegurar a coerência das 
políticas de cooperação intermuni-
cipal com os princípios do desenvol-
vimento; a privilegiar a democracia 
participativa, visando a apropriação 
das políticas intermunicipais pelos 
cidadãos; a promover a equidade so-
cial, contribuindo para as melhorias 

das condições de vida da população e a promover a gestão e a 
distribuição de recursos com justiça, equidade e transparên-
cia, por forma a promover o desenvolvimento sustentável num 
mundo de recursos limitados.
Palmela é um dos quinze municípios que integram a Platafor-
ma Redes para o Desenvolvimento, criada com o objetivo de 
fomentar sinergias entre projetos de cooperação, promover no-
vos canais de comunicação entre autoridades locais e reforçar 
o papel das autarquias enquanto agentes ativos de cooperação 
para o desenvolvimento.

(PoVT). Atualmente, constitui critério 
de avaliação de candidaturas o facto 
de o município não ter «manifestado 
oposição ao processo de fusão de 
sistemas multimunicipais de captação, 
tratamento e distribuição de água 
para consumo público e/ou recolha, 
tratamento e rejeição de efluentes 
ou os processos de verticalização 
através de parcerias estabelecidas no 
âmbito do decreto-lei nº.90/2009, 
de 9 de Abril», o que os autarcas 
classificaram como «uma chantagem 
clara e inaceitável, que põe em causa 
a autonomia do Poder Local». em 
declaração conjunta, afirmaram 
«ser inaceitável a pressão exercida 
pelo Governo sobre os municípios, 
utilizando o acesso a fundos 
comunitários como instrumento de 
chantagem para a aceitação da sua 
estratégia para o setor».

Associação europeia
para a Gestão Pública
da Água solidária
no dia 30 de novembro, a AiA 
acolheu, em Almada, a Assembleia 
Geral da Associação europeia para 
a Gestão Pública da Água (APe), de 
que é membro, em representação dos 
municípios associados. Após a reunião, 
os representantes desta associação 
europeia reuniram com membros da 
AmRs, da AiA e da Campanha
«Água é de Todos» para partilha de 
experiências e análise de possibilidades 
de trabalho conjunto na defesa da 
gestão pública da água na europa.
A APe reúne cerca de 50 operadores 
Públicos de Água e saneamento da Ue 
e trabalha em prol do direito universal 
à água e ao saneamento e à defesa 
e qualificação da gestão pública dos 
sistemas de abastecimento de água e 
saneamento. 
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Entramos no novo ano com um 

contexto global desfavorável, 

que afeta organizações, 

empresas e, de forma muito 

preocupante, as famílias.

As grandes dificuldades 

orçamentais e as alterações 

constantes à legislação 

colocam desafios constantes ao 

trabalho do Poder Local, tão 

intimamente ligado à satisfação 

das necessidades básicas da vida quotidiana. 

É, precisamente, nessa ligação direta à vida das pessoas que 

assenta o nosso compromisso. Neste momento difícil, a nossa 

palavra é de esperança e de incentivo à luta por um futuro 

melhor, através do exercício de uma cidadania participada

e ativa. Em todos os setores de atividade, aumenta a necessidade 

de colocarmos toda a nossa dedicação e o nosso esforço ao serviço 

da comunidade.

Pela nossa parte, estamos empenhados no cumprimento das 

nossas atribuições e competências, na prossecução dos nossos 

objetivos e na continuidade do trabalho em rede que temos 

desenvolvido, em diversos setores de atividade. É nesta sinergia

de capacidades e recursos que continuamos a construir soluções

e a desbravar caminho. 

Face ao ataque generalizado às autarquias locais, à sua 

independência e a um património comum, criado com

as populações ao longo destas quase quatro décadas de 

democracia, a nossa atenção continua focada, também,

na defesa e valorização da nossa identidade, das nossas raízes

e daquilo que nos distingue. 

Votos de um novo ano com muita esperança, solidariedade

e determinação.

Em marcha lenta, as cinco fregue-
sias do concelho de Palmela mani-
festaram-se, durante a manhã de 
8 de dezembro, contra a extinção/
agregação das freguesias de Mara-
teca e Poceirão.
Dois grupos partiram das sedes 
destas duas freguesias rurais, per-
correndo uma vasta extensão do 
território e encontrando-se a meio 
caminho, para chamar a atenção 
para as especificidades dos 282 
quilómetros quadrados que as 
constituem. A iniciativa partiu do 
Movimento em Defesa das Fre-
guesias do Concelho de Palmela, 
recentemente criado.
A união entre as autarquias locais 
do concelho tem sido unânime, e 
tem impulsionado a realização de 
várias ações de sensibilização e 
luta. A proposta da Unidade Técni-
ca, nomeada pelo governo, contra-

ria a posição unânime dos órgãos 
autárquicos do concelho de Pal-
mela, a pronúncia obrigatória da 
Assembleia Municipal de Palmela 
e a vontade das populações, ex-
pressa na petição que reuniu mais 
de quatro mil assinaturas e será 
debatida pelo plenário da Assem-
bleia da República, no próximo dia 
14 de dezembro, na sequência da 
audição da Presidente da Câmara 
Municipal, primeira subscritora, 

na Comissão Parlamentar de Am-
biente, Ordenamento do Território 
e Poder Local.

Assembleia municipal 
rejeitou Reorganização 
Administrativa

A Assembleia Municipal de Pal-
mela deliberou, por unanimidade, 
em sessão pública realizada a 10 
de outubro, rejeitar a aplicação da 

freguesias marcharam contra extinção

Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, 
relativa à Reorganização Adminis-
trativa Territorial Autárquica.
Esta tomada de posição confirmou 
o parecer desfavorável à redução 
do número de freguesias do con-
celho, emitido pela Câmara Mu-
nicipal na reunião pública de 3 de 
outubro. Reconhecendo que a Lei 
apresenta mecanismos de aplica-
ção com critérios desajustados da 
realidade do país e em desrespeito 

pela autonomia do Poder Local, a 
deliberação sublinha que, no caso 
do concelho de Palmela, as cinco 
freguesias cumprem, já, todos os 
critérios orientadores da reforma, 
pelo que não existem argumentos 
técnicos ou económicos que justi-
fiquem a extinção de freguesias no 
nosso território.
A participação ativa dos cidadãos, 
que encheram o Cineteatro S. João 
para assistir à sessão extraordiná-
ria da Assembleia, foi sublinhada 
por todos os autarcas, e falou-se 
mesmo em «noite histórica». O 
envolvimento da população no 
processo, desde o primeiro mo-
mento, tem sido determinante para 
a expressão que esta luta assumiu 
no concelho, desde os debates e o 
Seminário “Poder Local, que Fu-
turo?” às manifestações, passando 
pela subscrição da Petição. 

A Câmara Municipal apoiou as comemorações do 86º aniversário da Restauração do Concelho de Palmela, 
assinalado a 1 de novembro.
A iniciativa, da responsabilidade do Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela integrou, entre outras ativi-
dades, uma homenagem póstuma aos Restauradores do Concelho e deposição de flores junto ao monumento 
de Joaquim José de Carvalho. 
Esta homenagem póstuma contou, também, com a inauguração de um Memorial aos militares de Palmela mor-
tos na 1ª Grande Guerra Mundial, no Jardim Joaquim José de Carvalho, uma iniciativa da autarquia em parce-
ria com o Grupo de Amigos do Concelho de Palmela e uma preleção pelo historiador Nuno Neto Monteiro.
No âmbito da Festa de Todos os Santos, em Quinta do Anjo, o Grupo de Amigos do Concelho de Palmela 
promoveu, ainda, uma homenagem póstuma ao sócio fundador e honorário, Dr. António de Matos Fortuna.

Palmela assinalou 
86.o aniversário
da Restauração



Asseiceira de Cima/Loja nova
empreitada de execução das redes
de abastecimento de água concluída
A empreitada de execução das redes de abastecimento de água a Asseiceira de Cima/
Loja Nova foi concluída, um investimento da Câmara Municipal no valor de 71.689,40 
euros (+IvA).
Com as redes já em funcionamento, estão reunidas as condições para os munícipes po-
derem efetuar à autarquia os pedidos de execução de ramal domiciliário de água, para 
passarem a ser servidos com água da rede pública.

em Quinta do Anjo
Câmara procedeu a obras
de conservação e pintura 
em moradias do PeR
A Câmara Municipal procedeu, recentemente, a obras de conservação e pintura exterior 
em quatro moradias, em Quinta do Anjo. As casas foram construídas em 2002, no âmbito 
do PER - Programa Especial de Realojamento, para realojar quatro famílias que viviam 
em barracas. 
Esta intervenção foi executada com a colaboração dos moradores, Junta de Freguesia de 
Quinta do Anjo, técnicos da câmara e empresa de tintas Hempel.

A empreitada de construção do Quartel do 
destacamento Territorial de Palmela da GnR 
está a decorrer a bom ritmo, estando grande 

parte da estrutura já construída. Ficaram 
concluídos os  trabalhos de betão armado e em 
fase final os trabalhos de execução de paredes 

em alvenaria de tijolo. iniciaram-se os trabalhos 
de infraestruturas, nomeadamente, águas, 

esgotos, insuflação e extração de ar.
Com um prazo de execução de um ano, a obra, 

no valor de um milhão e meio de euros é da 
responsabilidade da autarquia, que preparou 
o concurso, adjudicou e fiscaliza os trabalhos 

e é financiada pelo mAi. este equipamento, 
que contribuirá para o reforço da segurança 
e qualidade de vida da população, permitirá 

albergar 125 elementos.

Com o objetivo de otimizar os recursos existentes, a Câ-
mara Municipal, em colaboração com a EDP, instalou 121 
sistemas de controlo da Iluminação Pública (relógios astro-
nómicos), que permitem uma regulação do funcionamento 
da iluminação pelo crepúsculo solar, ligando-se por do sol e 
desligando-se 30 minutos antes do nascer do sol.
Gradualmente, prevê-se a regulação dos sistemas de contro-
lo já existentes com o referido novo horário de Iluminação 
Pública. A instalação destes sistemas de controlo também 
será gradual, prevendo-se que decorra durante o próximo 
ano, por forma a dotar todos os pontos com Iluminação Pú-

Marquesas e Autoeuropa
Câmara remodela conduta
de abastecimento de água 
A autarquia procedeu à remodelação de um troço (192 metros) da conduta principal de 
abastecimento de água que serve as Marquesas e a Autoeuropa.
Esta intervenção, realizada por administração direta, repôs as condições normais de 
funcionamento do sistema, abrangendo, também, o Bairro Alentejano.

Iluminação Pública
Município investe

na implementação
de medidas 

de eficiência
energética

blica associada, deste mecanismo de controlo eletrónico. A 
Câmara Municipal está, também, a substituir candeeiros 
mais antigos e a desligar alguns pontos de luz em locais onde 
a iluminação é excessiva, com vista à otimização das condi-
ções de iluminação.
Estas ações inserem-se num conjunto de medidas de efici-
ência energética na iluminação pública que a autarquia está 
a implementar, com o objetivo de adequar o serviço prestado 
às necessidades efetivas do espaço público, através da in-
trodução de tecnologias que permitem uma melhor gestão e 
eficiência da iluminação.

4 boletim municipal



“A nossa terra é o espelho de Quem Cá Mora” 
Câmara e sUMA promovem ação de 
sensibilização ambiental nas escolas

A Câmara Municipal e a 
SUMA – empresa que efetua 
a recolha de resíduos urba-
nos, lavagem de contentores 
e varredura mecânica em 
algumas zonas do conce-
lho, iniciaram, em outubro, 
ações de sensibilização am-
biental nas escolas do 1º ci-
clo do ensino básico, no âm-
bito da campanha “A Nossa 
Terra é o Espelho de Quem 
Cá Mora”. A iniciativa teve 
início em Palmela, na Es-
cola Básica Joaquim José 
de Carvalho e em Pinhal 
Novo, na Escola Básica Al-
berto valente e contou com 
as presenças dos vereadores 
da autarquia Álvaro Amaro 
e Adilo Costa.
A abordagem aos procedi-
mentos corretos de acondi-
cionamento, deposição, se-

ecologia e segurança
de mãos dadas
Recolhidas
mais de três toneladas
de vidro na festa
das Vindimas
A Câmara Municipal de Palmela, em parceria com 
a Associação de Festas de Palmela e com a cola-
boração da AMARSUL, da SUMA, da ENA e dos 
Escoteiros de Palmela (AEP - Grupo 40), promoveu 
a recolha de garrafas de vidro durante a Festa das 
vindimas. No total, foram recolhidos, este ano, 3.580 
quilos de vidro. Além do encaminhamento dos resí-
duos para reciclagem, este trabalho permitiu refor-
çar as condições de conforto e segurança dentro do 
recinto das festas. A entrega das garrafas vazias de-
correu num pavilhão próprio, devidamente identifi-
cado no recinto, onde foram distribuídos brindes aos 
participantes. Esta ação decorreu, já, em anos ante-
riores e permitiu encaminhar também, entre 2009 e 
2011, perto de 16 toneladas de vidro.

Palmela 5em parceria
com a enA
e com a Biocanter
Câmara
coloca oleões
nos espaços 
públicos
do concelho

A Câmara Municipal de Palmela, em parceria 
com a ENA – Agência de Energia da Arrábida e 

a Biocanter, está a proceder à colocação de oleões 
para recolha de óleos alimentares usados em espa-
ços públicos do concelho.

Até ao final de dezembro, a autarquia disponibilizará 
20 novos equipamentos (ver caixa).

Paralelamente, mantem-se o circuito de recolha nas escolas dos concelho, no âmbito do 
projeto “Rota dos Óleos Alimentares Usados”. O óleo alimentar resultante da fritura dos 
alimentos deve, depois de frio, ser despejado dentro de uma garrafa e colocado dentro 
de um oleão. O óleo recolhido, depois de devidamente tratado, será transformado em 
biodiesel, um combustível que substitui o gasóleo e é mais amigo do ambiente.

Localização dos novos equipamentos
Rua Lúcio Borges da Costa – Palmela
Rua Fernando Lopes Graça – Pinhal Novo
Rua de Macau (junto ao Centro Comercial Mochos) – Pinhal Novo
Cruzamento da Rua José Régio com a Rua Álvaro Tavares – Pinhal Novo
Praceta João Coelho Possante – Pinhal Novo
Avenida Joaquim Lino dos Reis (Aires) – Palmela
Mercado Municipal de Pinhal Novo  - Pinhal Novo
Mercado Municipal de Quinta do Anjo – Quinta do Anjo
Mercado Municipal de Palmela – Palmela
Rua Augusto Cardoso – Palmela
Rua da Serrinha – Palmela
Rua Infante D. Henrique – Pinhal Novo
Rua José Saramago – Pinhal Novo
Rua do Parque (Aires) – Palmela
Largo Quinta da Cerca (venda do Alcaide) – Palmela
Rua Agostinho da Silva (Quinta do Anjo) – Quinta do Anjo
EN 379 – Jardim da Igreja de Cabanas – Quinta do Anjo
Avenida dos Descobrimentos (Quinta do Anjo) – Quinta do Anjo
Rua Eça de Queirós (Poceirão) – Poceirão
Avenida da Liberdade (Águas de Moura) - Marateca

A Câmara Municipal, através de uma candidatura apresentada ao Projeto 
“Floresta Comum” - promovido pela Autoridade Florestal Nacional, Instituto 
de Conservação da Natureza e Biodiversidade, Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses e Quercus, ao qual se candidataram 87 municípios - irá 
receber 1.500 árvores, distribuídas por três espécies: pinheiro manso, freixo 
e sobreiro.
Esta candidatura teve como principal objetivo dotar o município de um con-
junto de espécies florestais importantes para a intervenção no espaço verde 
urbano, criando locais propícios para o lazer e recreio da população, nos quais, 
a par da realização de um conjunto de operações de manutenção, se irá incen-
tivar o aproveitamento da regeneração natural, de modo a obter dois parques 
naturalizados. As 1.500 árvores serão utilizadas  na consolidação de margens 
e áreas adjacentes em duas unidades territoriais definidas – Colinas da Arrá-
bida, em Quinta do Anjo e Urbanização villa Paraíso,  em Pinhal Novo -  situ-
adas ao longo da Ribeira da Salgueirinha, que liga estas duas freguesias.
Pretende-se, ainda, o envolvimento da comunidade escolar e local, não só, na 
fase de plantação, mas também, em ações a levar a cabo durante as fases de 
manutenção e cuidados posteriores. 
Este projeto surge na continuidade do trabalho realizado anualmente pelo 
município nas áreas florestais e  parques urbanos, através da instalação de 
espécies autóctones.

Através de Candidatura ao Projeto “floresta Comum”
Município recebe 1.500 árvores destinadas
a Quinta do Anjo e Pinhal novo

paração e encaminhamento 
das várias tipologias de re-
síduos, teve início em junho 
junto do público em geral, 
com a distribuição de mono 
folhas com a fatura da água, 
afixação de mupis em supor-
tes de mobiliário urbano e 
com a divulgação de anún-
cios na imprensa, rádio e em 
sacos do pão.
Até 16 de novembro, a cam-
panha foi replicada junto das 
crianças das Escolas do 1º 
Ciclo do município, através 
do contacto com um jogo 
simbólico, que faz a corres-
pondência entre a limpeza e 
o aprumo na aparência pes-
soal e os espaços públicos. 
Nestas ações - que abrangem 
3 mil pessoas da comunidade 
escolar (discentes e docentes) 
e, através da propagação da 

mensagem, 8.100 munícipes 
- são entregues às crianças 
jogos para testar e consolidar 
conhecimentos nesta matéria 
e folhetos informativos desti-
nados às famílias.
O aumento dos níveis de 
consciência cívica da popula-
ção, a sua responsabilização 
pelos resíduos produzidos 
e a otimização dos recursos 
postos à disposição da po-
pulação são os principais 
objetivos desta campanha, 
que entre o final de 2012 e o 
início de 2013, contará, ain-
da, com cartazes para aposi-
ção em escolas, outdoors e 
a reincidência de anúncios 
de imprensa e sacos de pão, 
com maior enfoque para o 
encaminhamento dos lixos 
especiais (verdes, entulhos e 
monstros).
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Impermeabilização
em curso
no reservatório
das Marquesas
Tiveram início, a 4 de dezembro, trabalhos 
de impermeabilização do reservatório ele-
vado das Marquesas. A intervenção deverá 
prolongar-se pelo período previsível de cinco 
semanas.
A desativação temporária do reservatório 
resultará numa pequena quebra na pressão 
habitual da água, que, no entanto, continu-
ará acima do valor limite estipulado pela le-
gislação em vigor. Bairro Alentejano, Bairro 
Assunção Piedade, Bairro dos Marinheiros, 
Parque industrial e Marquesas são as zonas 
abrangidas. Esta intervenção, de carácter 
urgente e inadiável, permitirá melhorar as 
condições de fornecimento de água a toda 
a zona, sendo o período de inverno o mais 
adequado para a sua realização, já que os 
consumos registados são menores. 

Está em fase de conclusão a construção do 
quadro elétrico da captação PS2 (Sistema de 
Abastecimento de Quinta do Anjo) em subs-
tituição do existente. Na sequência do refe-
rido trabalho, estimado em 9 mil euros, foi 
beneficiado o nicho de instalação do quadro 
elétrico e efetuada a remodelação do quadro 
da ETA - Estação de Tratamento de Águas 
de Quinta do Anjo.

em diversos locais do concelho
Município procede
à remodelação de calçadas
A Câmara Municipal procedeu à remodelação das calçadas em diversos locais das fre-
guesias de Marateca, Poceirão, Pinhal Novo e Quinta do Anjo. 
A empreitada, no valor de 9.460 euros, integrou a execução de quatro lugares de esta-
cionamento na Avenida da Liberdade, em Águas de Moura; rebaixamentos de lancis 
em passadeiras localizadas na Avenida de Palmela (Estrada Municipal 533), Rua 5 de 
Outubro, Rua António Aleixo, Rua Eça de Queirós e Rua da Liberdade, em Poceirão e 
rebaixamentos de lancis nas Ruas Michel Giacometi, Sophia de Mello Breyner Ander-
sen e João de Deus, em Pinhal Novo,  no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade; 
execução de remate na Rua do Aceiro Novo (Estrada Municipal 533) e execução de três 
lugares de estacionamento na Avenida de Jávea, na Urbanização Colinas da Arrábida, 
em Quinta do Anjo.

trabalhos concluídos
empreitada
requalifica 
infraestruturas
em Poceirão
A Câmara Municipal concluiu a em-
preitada de requalificação de infraes-
truturas em Poceirão, um investimento 
da autarquia no valor de 140 mil eu-
ros.
Esta intervenção, que integrou, entre 
outros trabalhos, a substituição das re-
des antigas de abastecimento de água 
e de redes unitárias de drenagem por 
redes separativas, traduz-se em me-
lhorias ambientais, económicas e de 
gestão.

Município cria vaivém
entre Herdade do Zambujal
e Águas de Moura

Plano de Pormenor
da Quinta do Canastra
em discussão pública
 
O período de discussão pública da proposta de Plano de Pormenor de Recon-
versão Urbanística da Quinta do Canastra, Terrim, freguesia de Pinhal Novo, 
está em curso até 26 de dezembro. Entretanto, a Câmara Municipal de Palmela 
promoveu, já, a 6 de dezembro, na Sede da Associação de Moradores da Quinta 
do Sobral e Canastra, uma sessão pública de apresentação deste documento 
de gestão do território. Os interessados poderão consultar a proposta de Plano 
de Pormenor e respetiva documentação no sítio oficial da autarquia (www.cm-
palmela.pt) ou nos seguintes locais:
 
• Atendimento da Câmara Municipal de Palmela
Edifício dos Paços do Concelho, Largo do Município, Palmela
Segundas-feiras, das 8:30 às 14:00
De terça a sexta-feira, das 8:30 às 15:30
 
• Junta de Freguesia de Pinhal Novo
Avenida da Liberdade, 44, Pinhal Novo
De segunda a sexta-feira, das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00
 
As reclamações, observações ou sugestões devem ser feitas por escrito e dirigi-
das à Presidente da Câmara Municipal de Palmela, através do preenchimento 
do impresso próprio, disponível nos locais de atendimento ou no sítio da inter-
net.

Entrou em funcionamento, em outubro, um transporte flexível, dirigido à população re-
sidente na Herdade de Zambujal, freguesia de Marateca, ligando a Herdade e a sede da 
freguesia. A iniciativa é da Câmara Municipal de Palmela, que desenvolveu o projeto 
piloto e disponibiliza o serviço, de forma gratuita. Os horários do transporte, que funciona 
às quintas-feiras, foram definidos em complementaridade com outros serviços prestados, 
nomeadamente, com os transportes escolares, com o objetivo de rentabilizar deslocações 
e alargar o período de horas a que as pessoas poderão recorrer a este vaivém. Os inte-
ressados em beneficiar deste serviço deverão comunicá-lo no escritório da Herdade do 
Zambujal até às 12 horas da quarta-feira anterior, com as seguintes informações: nome, 
número de pessoas, local de origem/destino (Herdade do Zambujal e/ou Águas de Moura) 
e hora do transporte.
Na origem deste projeto está o encerramento, por razões de segurança, do acesso viário 
a partir da antiga Ponte Ferroviária do Zambujal e a ausência de serviços de transporte 
coletivo no local, bem como a problemática da mobilidade no espaço rural, com reduzidos 
níveis de acesso à sede da freguesia. Pretende-se, também, com esta medida, combater o 
isolamento a que está sujeita a população, principalmente, a mais idosa, e complementar 
as linhas principais do sistema de transporte coletivo rodoviário, garantindo o acesso a 
serviços de interesse público.

sistema de Abastecimento 
da Quinta do Anjo
-  concluído quadro 
elétrico da captação
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No âmbito da sua estratégia 
para a Mobilidade, o Municí-
pio de Palmela promoveu um 
conjunto de iniciativas inte-
gradas na Semana Europeia 
da Mobilidade, que, este ano, 
decorreu sob o lema “Avan-
çando na Direção Certa”.
Convicto de que uma nova 
cultura de mobilidade só se 
constrói com a tomada de 
consciência e ação por parte 
dos cidadãos, o município 
continua empenhado em 
contribuir para a promoção 
da alteração de comporta-
mentos da sociedade, por 
forma a que a mobilidade se 
concretize de forma susten-
tável e ambientalmente mais 
correta. 
A Câmara Municipal propôs, 
assim, diversas iniciativas 
integradas num programa co-
memorativo que abrange os 
meses de setembro e outubro, 
com destaque para o reforço 

Palmela assinala
semana europeia
da Mobilidade

de divulgação do Projeto 
das freguesias “vaivém So-
cial – Transporte Flexível”; 
beneficiação do corredor 
ciclável na Rua Infante D. 
Henrique, em Pinhal Novo; 
a iniciativa “+ Mobilida-
de - Carbono”, que desafia 
as empresas do concelho a 
incentivarem os seus traba-
lhadores a utilizarem meios 
de transporte alternativos, 
preferencialmente não po-
luentes; a iniciativa “De 
Bicicleta para o Trabalho”, 
dirigida aos trabalhadores 
do município; um ciclo de 
cinema sobre esta temá-
tica; a divulgação de uma 
plataforma de carpooling, 
visando a partilha do auto-
móvel pelos trabalhadores 
da Câmara; a Exposição 
“Mobilidade Sustentável”; 
uma “Cãominhada”, cami-
nhada com fins solidários 
(ver caixa).

Câmara 
promove 
Cãominhada 
Solidária
A Câmara Municipal de 
Palmela promoveu uma 
“Cãominhada Solidária”, 
no dia 30 de setembro, 
em Pinhal Novo. Esta 
iniciativa proporcionou a 
oportunidade de caminhar 
com os nossos amigos de 
quatro patas e apoiar a 
PRAVI, uma vez que a 
participação foi livre, 
aceitando-se a doação de 
géneros, nomeadamente, 
ração, destinados à 
referida instituição.
A caminhada, com 
uma extensão de seis 
quilómetros e a duração 
de 2,5 horas, decorreu 
nas zonas rurais de Pinhal 
Novo.

serviços de Águas e Resíduos
eRsAR avalia qualidade
dos serviços prestados pela autarquia
De acordo com a legislação, a Câmara Municipal compilou um conjunto de informa-
ção com vista à avaliação dos níveis de qualidade dos serviços de águas e resíduos 
pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.
Esta análise engloba a recolha de informação, validada, auditada e processada pela 
ERSAR, para apoio à atividade de decisores, gestores, técnicos e investigadores, 
acessível aos cidadãos. Dando cumprimento às exigências legais, foram compilados 
dados referentes a 2011, reportando-se até à data limite estabelecida de 31 de Março 
de 2012 , relativos aos abastecimento de água para preenchimento de 43 indicadores 
e dados específicos relativos ao saneamento de águas residuais para preenchimento 
de 38 indicadores.
A auditória aos dados fornecidos foi já realizada pela ERSAR, aguardando-se, agora, 
o resultado desta avaliação.

Câmara alarga
serviços de Atendimento on-line
A Câmara Municipal de Palmela alargou, em novembro, o Atendimento on-line, dis-
ponibilizando quatro novos serviços, no âmbito das águas. 
Os serviços de consulta de contratos, comunicação de leitura, domiciliação bancária 
e pedido de substituição de contador estão, assim, acessíveis, após registo na área dos 
serviços on-line, da página da autarquia, em www.cm-palmela.pt.
Este novo modelo de atendimento – desconcentrado, integrado e multicanal - foi im-
plementado pela autarquia com o objetivo de melhorar a resposta dos serviços ofereci-
dos aos cidadãos, reforçando, em simultâneo, a eficácia e eficiência da organização.
Através dos serviços online, o munícipe tem, ainda, acesso a conteúdos informati-
vos, perguntas mais frequentes e formulários, a que pode aceder, imprimir, preencher 
previamente e entregar nos espaços de atendimento ou, em alguns casos, enviar por 
correio eletrónico.

Controlo da Qualidade da Água
Plano para 2013 integra 2986 análises
O PCQA – Plano de Controlo da Qualidade da Água para consumo humano para 
2013, elaborado pela Câmara, foi aprovado pela ERSAR – Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos. O plano contempla a realização de 2986 análises à 
água distribuída, abrangendo diversos parâmetros, em vários locais, nas 21 zonas de 
abastecimento do concelho.
A autarquia, entidade gestora dos sistemas de abastecimento de água do concelho, 
publica trimestralmente editais de qualidade de água, disponibilizados nos Paços 
do Concelho, no edifício da Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais e nas 
Juntas de Freguesia do concelho. Estão também disponíveis, para consulta, na página 
web da autarquia em www.cm-palmela.pt, através do link – água.
Além destas análises, a autarquia efetua, diariamente, um Plano de Controlo Opera-
cional das infra-estruturas inerentes ao abastecimento de água, no qual está incluída 
a realização de análises suplementares em toda a área do concelho.
Para mais informações contate a autarquia através do telefone 212336666 ou e-mail 
atendimento@cm-palmela.pt. Utilização da Bicicleta em debate

No dia 3 de novembro, o Auditório da 
Biblioteca de Palmela acolheu o Semi-
nário “De bicicleta na direção certa”, 
numa organização do Município, que 
reuniu meia centena de participantes.
vários especialistas nacionais estive-
ram presentes na iniciativa, que per-
mitiu cruzar diferentes olhares sobre a 
utilização da bicicleta e sobre as alte-
rações em curso nos nossos hábitos de 
mobilidade.
A multimodalidade e polimodalidade 
ligadas ao uso da bicicleta, as infraes-
truturas e o seu contributo para o de-
senvolvimento local, as caraterísticas 
e necessidades dos utilizadores, e a 
segurança, foram os principais tópicos 
em discussão.



Está disponível em www.cm-pal-
mela.pt a publicação “Conversas 
de Poial: Quando a Memória é a vá-
rias vozes”, que assinala o final da 
primeira fase do projeto. Composta 
por imagens e histórias recolhidas 
durante o ciclo de conversas, esta 
publicação preserva as memórias e 
homenageia todos os que partilha-
ram as suas experiências de vida e 
acolheram as diversas sessões.
Desta forma, o Museu Municipal 
divulga os resultados do projeto 
que nasceu em 2009, no âmbito da 
exposição temporária «Patrimó-
nios: Centro Histórico da vila de 
Palmela», enquadrada no projeto 
cofinanciado pelo mecanismo fi-
nanceiro POR Lisboa/QREN - Re-
cuperação e Dinamização do Cen-
tro Histórico de Palmela. 
A exposição, da responsabilidade 
do Museu Municipal, teve como 
objetivo apresentar as investigações 
sobre o núcleo mais antigo da vila.

Centro Histórico
de Palmela
com nova sinalética
A Câmara Municipal concluiu a empreitada de 
colocação de nova sinalética no Centro Históri-
co de Palmela.
Os trabalhos integraram a remoção dos postes 
das antigas paragens do miniautocarro do Cen-
tro Histórico e a instalação de 19 novos postes, 
remoção das papeleiras em ferro existentes e 
substituição por 17 papeleiras em plástico roto-
moldado, remoção de seis muppis e a colocação 
de 26 novas unidades, instalação de oito leitores 
de paisagem, colocação de 10 bancos em pinho 
(alguns colocados junto às paragens), a remoção 
de postes e placas de informação direcional ur-
bana e substituição por 21 novos postes/placas. 
Ficaram, apenas, por colocar os equipamentos 
cuja localização coincidiu com zonas com obras 
a decorrer ou ainda por intervir, relativas a ou-
tras empreitadas, mas que serão fixados assim 
que o espaço seja disponibilizado para o efeito.
Esta intervenção, integra o Plano de Ação para 
a Recuperação e Dinamização do Centro His-
tórico, são cofinanciadas pelo QREN, através 
do PORLisboa, no âmbito do regulamento es-
pecífico Política de Cidades - Parcerias para a 
Regeneração Urbana.

As esquipas de arqueologia da Câmara Municipal - 
que acompanham as obras em curso no âmbito do 
Plano de Ação para a Recuperação e Dinamização 
do Centro Histórico de Palmela – potenciam a iden-
tificação, registo e salvaguarda de património arque-
ológico, uma vez que os Centros Históricos são áreas 
de elevada sensibilidade patrimonial. Os trabalhos 
desenvolvidos até ao momento, consistem no registo 
das pré-existências humanas que vão surgindo, ga-
rantindo a sua preservação, ou quando a mesma não 
é possível, desenvolvem-se trabalhos mais específi-
cos, como a escavação arqueológica, para um registo 
integral e criterioso dos vestígios.
Na Praça Duque de Palmela, Alameda D. Nuno Ál-
vares Pereira (miradouro do jardim) e Parque venân-
cio Ribeiro da Costa foram realizadas algumas inter-
venções arqueológicas que forneceram informações 
sobre o desenvolvimento urbano e o quotidiano da 
vila de Palmela, entre os séculos Xv/XvI e XvIII.

Projeto de Remodelação do Bar
– Castelo de Palmela
Os trabalhos desenvolvidos confirmaram a continui-
dade da Necrópole da Ordem de Santiago, para norte 
da Praça de Armas. verificou-se uma intensa e conti-
nuada ocupação do local com espaço funerário, numa 
primeira fase, de acesso mais restrito aos membros 
da Ordem de Santiago e, possivelmente, durante o 
período Moderno, acessível a outros indivíduos.

Cobertura wireless  reforçada
A cobertura wireless no Centro Histórico de Palmela foi reforçada. As treze antenas espalhadas pela 
vila garantem já um sinal de grande qualidade, com cobertura considerada excelente na maior parte do 
núcleo histórico. A disponibilização de acesso à internet sem fios, de forma gratuita, constitui mais um 
incentivo à atração e fixação de jovens e de investimentos nesta área, e integra o Plano Ação para a Re-
cuperação e Dinamização, em curso, cofinanciado pelo QREN.

Projeto “Conversas de Poial”
Publicação compila  memórias dos participantes

Além das fontes documentais 
materiais, fruto dos trabalhos de 
pesquisa em variadas áreas, a 
equipa técnica procurou, através 
do Arquivo de Fontes Orais (AFO) 
do Museu, recolher e divulgar es-
tórias que estão subjacentes aos 
acontecimentos que determinaram 
o desenvolvimento do território. 
Comércio Local, sociabilidade e 
lazer, arquitetura, habitabilidade, 

espaço público, património reli-
gioso e arte foram alguns dos prin-
cipais temas abordados durante o 
“Ciclo de Conversas de Poial”, que 
decorreu em diversos espaços do 
Centro Histórico. Além das memó-
rias, foi estimulado o convívio in-
tergeracional e a reflexão conjunta 
sobre as mudanças socio culturais 
que se verificam nos núcleos urba-
nos mais antigos das cidades.

O património arqueológico foi preservado in situ, ten-
do o projeto sofrido ligeiras adaptações, ao nível das 
especialidades, para a não afetação dos vestígios.

Projeto espaço Cidadão
– serviço de apoio à comunidade
Os resultados da intervenção foram muito positivos. 
Comprovou-se a continuidade das realidades já do-
cumentadas para o Mercado velho, que testemunham 
a dinâmica urbana deste espaço ao longo dos séculos 
XIv/Xv e XvI; a identificação de um notável con-
junto arquitetónico na parede que divide as salas 1 
e 2, que fornece informação sobre a ocupação huma-
na e a manutenção arquitetónica do espaço, desde o 
período tardo medieval até ao séc. XvIII (fase pós 
terramoto de 1755).
No logradouro do edifício registaram-se várias estru-
turas relacionadas com o abastecimento público de 
água, datáveis do período Moderno.
 Esta realidade, pela sua importância patrimonial e 
raridade em Palmela, será preservada e integrada em 
harmonia com o projeto arquitetónico do novo edifí-
cio municipal.
O volume da informação e do espólio recolhido é 
considerável, encontrando-se atualmente em fase de 
tratamento e estudo.
A proposta de adjudicação da empreitada de cons-
trução do “Espaço Cidadão – serviço de apoio à co-
munidade” foi aprovada em dezembro.

Acompanhamento das obras
salvaguarda Património Arqueológico
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O Chafariz D. Maria I, na vila de Palmela, foi classificado como Mo-
numento de Interesse Público, de acordo com a Portaria n.º 662/2012, 
publicada em Diário da República a 7 de novembro. Além da classifi-
cação, a Portaria fixa a Zona Especial de Proteção (ZEP), que tem como 
objetivo assegurar a proteção do Chafariz e da sua envolvente imediata, 
bem como a relação visual com o conjunto urbano em que se insere. 
Cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, é, agora, 
formalizada a classificação do Chafariz, já classificado como imóvel de 
interesse municipal desde 2008.
Mandado construir por D. Maria I em 1792, o Chafariz é uma peça de 
grande valor arquitetónico que marca, de forma emblemática, uma das 
entradas da vila sede de concelho. Típico exemplo de chafariz de inspi-
ração barroca, o monumento apresenta um frontão onde se destacam o 
brasão de D. Maria I e a heráldica da vila. Em 2011, o Chafariz foi alvo 
de uma intervenção profunda, no âmbito do Plano de Acção de Recu-
peração e Dinamização do Centro Histórico de Palmela, cofinanciada 
pelo QREN, através do PORLisboa, regulamento específico Política de 
Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana. 

Chafariz D. Maria I classificado como
Monumento de Interesse Público 
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Está concluída a intervenção na Praça Duque de 
Palmela, espaço central do Centro Histórico. Os 
trabalhos de requalificação, promovidos pela Câ-
mara Municipal, decorreram durante o verão, no 
âmbito do Plano de Ação “Recuperação e Dinami-
zação do Centro Histórico de Palmela”, operação 
cofinanciada pelo QREN, através do PORLisboa, 
regulamento específico Política de Cidades - Par-
cerias para a Regeneração Urbana.
A empreitada relativa a esta intervenção integra, 
também, a requalificação do Largo do Município, 
da Alameda Nuno Álvares Pereira, do Miradouro e 
da Av.ª dos Cavaleiros da Ordem de Santiago, pro-
porcionando um novo enquadramento ao Castelo 
e aos vários monumentos e edifícios de interesse 
situados na envolvente.
A requalificação das infraestruturas de abaste-
cimento de água, drenagem de águas residuais e 
repavimentação, a remodelação da configuração 
urbana do largo, com repavimentação e alteração 

Requalificação
da Praça Duque
de Palmela concluída

trajeto percorre
ruas renovadas
Venha cantar
as Janeiras connosco!
A 6 de Janeiro, às 21 horas, Palmela sai à rua, de 
lanterna na mão, para cantar as Janeiras e saudar 
o novo ano. A tradição mantém-se, mas a cami-
nhada será mais suave… nesta data, a Câmara 
Municipal aproveita para inaugurar, oficialmen-
te, as ruas e largos do Centro Histórico que fo-
ram alvo de intervenção, nos últimos meses, no 
âmbito do Plano de Ação “Recuperação e Di-
namização do Centro Histórico de Palmela”. As 
infraestruturas e pavimentação das ruas Contra-
Almirante Jaime Afreixo, Hermenegildo Capelo, 
Heliodoro Salgado e Augusto Cardoso estão em 
fase de conclusão e já é visível o aumento da 
qualidade de vida de quem utiliza estas artérias 
no dia a dia. Participe neste momento simbólico 
e acompanhe o desfile do movimento associativo 
local, entre os Paços do Concelho e o Largo de S. 
João, com muita animação e cantigas.

Pulmão verde da vila de Palmela, 
moldura do Castelo e ponto de en-
contro das famílias, desde o início 
do seculo XX, o Parque venâncio 
Ribeiro da Costa conhece, agora, 
um novo capítulo da sua história. 
A requalificação em curso, ao lon-
go do último ano, chegou ao fim e 
dotou o parque de novas condições 
de acesso, segurança e utilização, 
com a recuperação de espaços 
tradicionais e a criação de equi-
pamentos e locais adequados às 
necessidades atuais. No dia 8 de 
dezembro, a Camara Municipal 
de Palmela convidou a população 
para um momento de festa, que as-
sinalou a reabertura daquela que é 
mais conhecida como a Esplanada 
do Castelo.
Antes do descerramento da placa, 
no Anfiteatro Norte, a Presidente 
Ana Teresa vicente dirigiu-se aos 
muitos cidadãos que fizeram ques-
tão de partilhar o momento, agra-
decendo a paciência com as obras 
no Centro Histórico, ao abrigo do 
QREN, que estão quase a chegar 
ao fim, e sublinhou que a principal 
ideia presente nesta intervenção 
foi «devolver à população, à comu-
nidade, para todos, sem exceção, 

Parque Venâncio Ribeiro da Costa reabre em festa

com maior ou menor mobilidade, 
a utilização da Esplanada do Cas-
telo.»
Por um lado, a autarquia procurou 
corresponder «à visão que tiveram 
aqueles fizeram este espaço» e, por 
outro, «contribuir para o nosso es-
tilo de vida atual e para as necessi-
dades que ele nos traz».
A Presidente aproveitou para agra-
decer o empenho e a criatividade 
dos técnicos do Município, que 
desenvolveram o projeto e acom-
panharam a obra, bem como a 
«participação de muitas cidadãs 
e cidadãos de Palmela, que foram 
dando o seu contributo, as suas 
ideias, lembrando as várias solu-
ções deste parque e dizendo aquilo 
que as pessoas aqui gostariam de 
fazer».
A terminar, Ana Teresa vicente 
apelou à preservação do espaço, 
que «estará tanto mais defendido 
quanto nós o vivermos». 
Seguiu-se uma visita guiada pelos 
diversos equipamentos e recan-
tos temáticos, que o movimento 
associativo local dinamizou com 
momentos de música, desporto e 
outras atividades que permitiram 
explorar e demonstrar as novas 

potencialidades do Parque. Com 
o entardecer, foi possível, também, 
admirar o trabalho de iluminação 
de vários espaços – os candeei-
ros, desenhados especificamente 
para o local, reproduzem porme-
nores de cartazes produzidos pela 
autarquia, nos últimos anos - e o 
mural da autoria do artista plástico 
André Garcia, natural de Palme-
la, baseado na obra “Alegoria da 
Prudência”, de Tiziano, onde pode 
ler-se “Ex Praeterito/ Praesens 
Prudenter agit/ Ne Futura Actione 
Deturpet” ([Da Experiência] Do 
Passado, o Presente age com pru-
dência, a fim de não comprometer 
ações futuras).

Três hectares,
muitas propostas

Ao longo da cintura de três hec-
tares de área verde que abraça o 
Castelo, a intervenção procurou 
qualificar as condições de circula-
ção e segurança dentro do Parque. 
Assim, foi dada prioridade à liber-
tação dos caminhos e à abertura de 
espaços menos densos, replantan-
do as árvores e plantas retiradas, 
e introduzindo novas espécies em 

locais designados para o efeito, 
(aumentando a área plantada em 
cerca de 1.846 metros quadrados), 
bem como construindo uma esca-
daria iluminada que facilita o atra-
vessamento de vários níveis.
Foram, também, criadas zonas te-
máticas para utilizações diferen-
ciadas: um circuito de manutenção, 
uma área de projeção de cinema ao 
ar livre, uma zona de merendas, um 
horto botânico, um novo anfiteatro 
junto à sede dos Escoteiros, uma 
área multiusos que poderá albergar 
a realização de feiras de antiguida-
des e de trocas e uma zona com 
pequenos espelhos de água para a 
fauna existente (onde se destacam 
várias espécies de pássaros).
Equipamentos como o Espaço de 
Jogo e Recreio foram alvo de inter-
venção e apresentam, agora, con-
dições renovadas de segurança e 
conforto para os utilizadores.
A requalificação do Parque venân-
cio Ribeiro da Costa e da entrada 
Norte do Castelo, integrada no Pla-
no de Ação de Recuperação e Di-
namização do Centro Histórico de 
Palmela, cofinanciado pelo POR-
Lisboa/QREN, teve um custo total 
de 465.660,00 €.

da afetação do espaço, promovendo a acessibili-
dade pedonal, a reformulação da rede de ilumina-
ção pública, com objetivos estéticos, mas também 
de maior eficiência energética, e a criação de um 
espaço verde, foram algumas das principais inter-
venções contempladas no projeto. 
De traça medieval, a Praça Duque de Palmela é, 
também, conhecida como Largo do Pelourinho, por 
albergar o Pelourinho da vila, datado de 1645 e 
classificado como Monumento Nacional em 1910. 
A estrutura, imponente e harmoniosa, apresenta as 
Armas Reais de D. João Iv, encimadas pela Coroa 
Real. Também na Praça, encontramos a Igreja da 
Misericórdia, do século XvII, edifício de uma só 
nave, com um conjunto de azulejos e um altar de 
talha joanina de grande interesse.
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empresa tst procedeu a alterações
nos transportes escolares
A empresa TST – Transportes Sul do Tejo, que assegura, maioritariamente, o 
transporte escolar dos alunos do concelho de Palmela, procedeu, em novembro, à 
alteração do modelo tradicional de venda de senhas, que deixou de existir, dando 
lugar ao carregamento eletrónico dos passes mensais.
Para os alunos que estudam nas escolas do concelho, os procedimentos são:
ensino Básico – os alunos, mensalmente, carregarão eletronicamente, o cartão 
na sua escola, através dos meios que a empresa facultará no local, na data pre-
viamente fixada;
ensino secundário – a autarquia emitirá declaração mensal, por aluno, a ser 
levantada na respetiva escola, sendo que o carregamento eletrónico do cartão 
deverá ser efetuado em qualquer posto da empresa transportadora ou agentes 
autorizados.
Este novo procedimento é da inteira responsabilidade da empresa transportadora 
TST, sendo a autarquia alheia aos incómodos que esta situação poderá trazer para 
os alunos e respetivas famílias.

nas escolas do concelho

Associações de Pais
dão exemplo
de boas práticas 
As Associações de Pais de algumas escolas do concelho têm contribuído, nos últi-
mos anos, para a melhoria dos edifícios e das condições de ensino, um verdadeiro 
exemplo de boas práticas na Educação. 
O Bar da EB Zeca Afonso, em Pinhal Novo, a aquisição de ar condicionado e siste-
ma wireless, na EB Aires, o telheiro na entrada principal da EB Alberto valente, em 
Pinhal Novo, a estrutura de ensombramento na EB Joaquim José de Carvalho, em 
Palmela e a Sala ATL (através de fecho de telheiro), na EB António Matos Fortuna, 
em Quinta do Anjo são exemplos das referidas intervenções.

Em agosto, a Câmara Municipal aproveitou 
o período de férias letivas para beneficiar o 
Parque Escolar, com um conjunto de inter-
venções que abrangeram a Escola Básica de 
Palmela nº2, Escola Básica Joaquim José de 
Carvalho (Palmela), Escola Básica de Aires, 
Escola Básica de Cajados e a EB 2,3 José 
Saramago (Poceirão), as Escolas Básicas 
Alberto valente e Salgueiro Maia (Pinhal 
Novo), Escola Básica de Bairro Alentejano e 
Jardins de Infância de Lagameças, Lau, vale 
da vila e Arraiados, um investimento global 
da autarquia no valor de 150 mil euros.
Estas intervenções integraram trabalhos de 
retificação das condições de segurança con-
tra incêndio na EB de Bairro Alentejano; 
ampliação da cozinha da EB Joaquim José 
Carvalho;  beneficiação da cozinha da EB 
Palmela nº2; instalação de ar condicionado 
nos Jardins de Infância do Lau, vale da vila 
e Arraiados; reparações elétricas em Laga-
meças; substituição dos filtros do sistema de 
AvAC – ventilação, aquecimento e ar condi-
cionado); manutenção das caldeiras e rede 
de aquecimento das escolas de Cajados e 
José Saramago e manutenção preventiva do 
sistema SADI – sistema automático de dete-
ção de incêndio na EB Aires.

Câmara beneficia 
Parque escolar

Passe mensal
para o Circuito de Pinhal novo 
No início do ano, entram em 
vigor as alterações no Circuito 
Urbano de Pinhal Novo.
Destaque para um novo passe 
mensal, que estará disponível 
a partir de fevereiro de 2013, 
mais prático e vantajoso para 
os utentes que utilizam o servi-
ço com regularidade.
Este Passe terá um custo de 
vinheta de 20,50 euros, e o car-
tão de suporte (custo único), de 
7 euros. 
De acordo com a atualização 
de tarifas, o bilhete de motoris-
ta custará 0,80 euros, o bilhete 
pré-comprado de duas viagens, 1,30 euros, e a caderneta pré-comprada de dez 
viagens, 6 euros. Durante o perío-do de trinta dias, a contar a partir de 2 de janei-
ro, os bilhetes e cadernetas pré-comprados já adquiridos poderão ser trocados por 
novos bilhetes, sem qualquer custo para os utentes, na Sede da Junta de Fregue-
sia de Pinhal Novo e na Loja do Cidadão de Pinhal Novo. 



Conversa na Aldeia de Quinta do Anjo
Grutas artificiais do Casal do Pardo
motivam encontro com comunidade

A Câmara Municipal, em parceria com a Jun-
ta de Freguesia de Quinta do Anjo, promoveu, 
em setembro, um encontro com a comunidade, 
com frequência gratuita, centrado nas Grutas 
Artificiais de Casal do Pardo, em Quinta do 
Anjo.
Partindo da observação do local, classificado 
como Monumento Nacional, recolheu-se in-
formação sobre a necrópole, materializando as 
memórias através das pessoas, sensibilizando 
o público-alvo para a importância deste patri-
mónio e da necessidade de o preservar para as 
gerações futuras.

Dia nacional 
dos Castelos 
assinalado com 
visita guiada
e conferência 
Palmela comemorou o Dia Nacional dos Castelos 
com uma visita guiada ao Castelo de Palmela pela 
arqueóloga Isabel Cristina Fernandes e uma confe-
rência na Igreja de Santiago pelo Major Carlos Filipe 
Afonso, do Exército Português, subordinada ao tema 
«Técnicas e tácticas de assédio e defesa dos castelos 
em Portugal nos sécs. XII-XIII». As atividades de-
correram no dia 7 de outubro, numa organização da 
Câmara Municipal de Palmela.
Desde 1984 que o Dia Nacional dos Castelos se co-
memora em outubro, com o objetivo de promover, em 
todo o País, ações que visem a reflexão sobre o Patri-
mónio fortificado.
O Castelo de Palmela foi alvo de múltiplas interven-
ções de arquitetura militar, destacando-se as dos pe-
ríodos medieval e moderno. Com ocupação islâmica 
entre os séculos vIII e XII, o Castelo foi sede da Or-
dem Militar de Santiago até à sua extinção, no século 
XIX. Através de Decreto de 16 de junho de 1910, 
o Castelo e a Igreja de Santiago foram classificados 
como monumentos nacionais. Atualmente, está em 
curso uma campanha de obras de requalificação e 
remodelação de vários espaços do Castelo de Pal-
mela, no âmbito do Plano de Ação “Recuperação e 
Dinamização do Centro Histórico de Palmela”, cofi-
nanciado pelo QREN, através do PORLisboa (regu-
lamento específico Política de Cidades – Parcerias 
para a Regeneração Urbana).

Castelos das ordens Militares | 
debatidos em | tomar
Câmara e Direção Geral 
do Património Cultural 
promoveram encontro 
Internacional
Entre 10 e 13 de outubro, decorreu no Convento de Cristo, em Tomar, 
o Encontro Internacional sobre Castelos de Ordens Militares, numa 
organização em parceria da Direção Geral de Património Cultural e do 
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago/Município de Palme-
la. Além do trabalho preparatório de organização e da coordenação do 
encontro, o Município esteve representado nas sessões de abertura e 
de encerramento pela Presidente da Câmara e pelo vereador da Cul-
tura, respetivamente.
Reunindo 50 conferencistas e cerca de uma centena de participantes, 
este encontro contribuiu para abrir novos horizontes no estudo dos 
castelos das Ordens Militares, para fomentar contatos e valorizar as 
fortificações das Ordens Militares enquanto património edificado de 

grande identidade cultural. Desde a Península Ibérica ao Báltico e 
ao Médio Oriente, foi possível encontrar linhas comuns, ao nível de 
algumas caraterísticas físicas, da gestão do espaço e do papel destas 
fortificações na economia. Nas conclusões, foi sublinhada a impor-
tância de reforçar o trabalho pluridisciplinar, que una as perspetivas 
historiográfica, arqueológica e arquitetónica, para a progressão do es-
tudo do tema.
O Encontro foi considerado, por muitos participantes e pela Comissão 
Científica, como «um marco na investigação de castelos das ordens 
Militares», e ficou bem patente a experiência que o GEsOS emprestou 
a esta iniciativa, integrada no Programa Estratégico Rede de Mostei-
ros Portugueses Património da Humanidade, que a Direção Geral de 
Património Cultural tem vindo a desenvolver, com o financiamento 
do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). O convite ao 
Município para coorganizar este encontro resultou do trabalho desen-
volvido em Palmela, ao longo de duas décadas, sobre o estudo das 
ordens militares, cujo ponto alto são os encontros que, de quatro em 
quatro anos, reúnem, entre nós, estudiosos da temática e que são já 
considerados como referência internacional.

“o futuro da Memória”
Palmela associou-se
às Jornadas europeias
do Património 2012
O Município de Palmela associou-se às Jor-
nadas Europeias do Património (JEP) 2012, 
assinaladas a 28, 29 e 30 de setembro, a nível 
nacional, uma iniciativa anual do Conselho da 
Europa e da União Europeia, coordenada pela 
Direção Geral do Património Local e subordi-
nada ao tema “O Futuro da Memória”.
Fazendo a ponte entre o passado e o futuro, 
Palmela propôs uma visita guiada ao Centro 
Histórico da vila de Palmela, no dia 29, objeto 
de obras no âmbito do Plano de Ação para a 
Recuperação e Dinamização do Centro Histó-
rico de Palmela. A visita teve como objetivo 
potenciar a leitura do lugar com a deslocação 
a locais onde decorrem intervenções arqueo-
lógicas. Através dos achados arqueológicos, 
que transmitem informação determinante para 
o conhecimento de Palmela, será possível, no 
presente, definir eixos estratégicos que serão 
as bases de um futuro sustentável. 
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Aprenda
a fazer uma
taça Campaniforme 
de Palmela!
No dia 15 de dezembro, a Câmara Municipal 
de Palmela promove um workshop de cerâ-
mica no Espaço Fortuna, Artes & Ofícios, em 
Quinta do Anjo, onde se propõe recriar uma 
Taça Campaniforme, ou tipo Palmela.
Adquirir conhecimentos gerais sobre a histó-
ria da cerâmica, das técnicas manuais de ma-
nufatura das peças, da execução, da decoração 
caraterística do campaniforme e das técnicas 
de cozedura são os principais objetivos do 
workshop, que decorrerá durante a manhã. A 
caraterística cerâmica campaniforme, de tem-
pos pré-históricos, decorada segundo as técni-
cas do pontilhado e/ou linear, ganhou especi-
ficidade única em Palmela ao ser aplicada a 
taças em calote de esfera, com lábio espessado 
e decorado, originando a designação de “taça 
tipo Palmela”.
A iniciativa é de participação gratuita e conta 
com o apoio da Junta de Freguesia de Quinta 
do Anjo e do Espaço Fortuna, Artes & Ofí-
cios.



Ctt lançam postal oficial 
“Palmela,
Cidade europeia do Vinho 2012”
Foi lançado, a 30 de agosto, o postal comemorativo “Palmela, Cidade 
Europeia do vinho 2012”, em parceria com os CTT. A cerimónia, que 
decorreu na Biblioteca Municipal de Palmela, assinalou, formalmente, 
a entrada em circulação do postal, que preservará, para a posteridade, o 
título atribuído a Palmela.
Raul Moreira, Diretor de Filatelia dos CTT, conduziu a cerimónia de 
obliteração, que se repete há mais de 150 anos, numa homenagem aos 
soberanos nacionais que introduziram a utilização do selo em Portugal: 
D. Fernando II e D. Maria II. Na ocasião, a Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Palmela – a primeira pessoa a obliterar o postal – sublinhou 
tratar-se de um «gesto simples mas muito importante» para Palmela, ao 
permitir associar esta forma de comunicação ao título “Cidade Europeia 
do vinho 2012”, perpetuando-o, e desafiou a população de Palmela a 
escrever um postal aos familiares e amigos de todo o mundo.
Jorge Emídio Silva, Presidente da Direção da Associação de Festas de 
Palmela, José Carlos Caleiro, Presidente da Associação da Rota de vi-
nhos da Península de Setúbal, Lurdes Atalaia, Presidente da AvIPE e 
Henrique Soares, Presidente da Comissão vitivinícola Regional, foram, 
também, convidados a obliterar o postal. Este produto integra a iniciati-
va “Inteiros Postais”, dos CTT, e é comercializado em cerca de 800 lojas 
dos correios, um pouco por todo o país. Constitui-se, também, como um 
importante meio de divulgação de Palmela, ao integrar a base de dados 
do Clube do Colecionador dos CTT, com vários milhares de clientes na-
cionais e estrangeiros. A cerimónia de lançamento do Postal “Palmela, 
Cidade Europeia do vinho 2012” dará, ainda, origem, a uma placa co-
memorativa, que passará a figurar no Museu dos CTT. Decorreu, a 20 de julho, a entrega de prémios aos vencedores portugueses do XI Concurso Interna-

cional do vinho “La Selezione del Sindaco”.
A cerimónia, organizada pela Associação dos Municípios Portugueses do vinho, com a Câmara 
Municipal de Oeiras e o Ministério da Defesa, teve lugar no Forte de S. Julião da Barra, em Oeiras, e 
reuniu um largo número de produtores de vinho nacionais e autarcas, já que este é o único certame 
que prevê a participação conjunta de produtor e Município de proveniência.
“Palmela, Cidade Europeia do vinho 2012” teve lugar de destaque, com a projeção do filme promo-
cional para uma larga plateia de convidados e a obtenção de nove medalhas, que fizeram de Palmela 
o município português mais premiado.
Adega Cooperativa de Palmela, Casa Ermelinda Freitas, SIvIPA e Xavier Santana foram as ca-
sas distinguidas, com três medalhas de ouro e seis de prata, num total de nove vinhos selecionados. 
O Concurso “La Selezione del Sindaco” decorreu, este ano, entre 25 e 27 de maio, na cidade italiana 
de Lamezia Terme.
Portugal foi o segundo país participante com maior número de medalhas, com 40 vinhos distingui-
dos, provenientes de 18 municípios. 

Cidade europeia do Vinho em destaque
na eleição da Rainha das Vindimas
de Portugal
Inês Meneses, Rainha das vindimas de Palmela 2011, foi eleita 1ª Dama 
de Honor na Eleição da Rainha das vindimas de Portugal 2012. A Gala do 
vinho e do Mundo Rural, que enquadrou a eleição, decorreu no dia 29 de 
setembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém, numa iniciativa da 
Câmara Municipal local em parceria com a Câmara Municipal de Palme-
la e a AMPv - Associação de Municípios Portugueses do vinho. Catarina 
Ribeiro, do Cartaxo, é a Rainha deste ano e Lisa Serrachino, de Borba, a 2ª 
Dama de Honor.  
Palmela, Cidade Europeia do vinho 2012, teve lugar de destaque no evento, 
que contou com um espaço de divulgação das nossas atividades, uma prova 
de Moscatel, a projeção do filme promocional e a participação de Ana Maria 
Lobo, da Casa Agrícola Assis Lobo, enquanto elemento de um júri que reu-
niu, também, figuras da televisão e da moda. A sessão de abertura esteve a 
cargo da Presidente Ana Teresa vicente, a par do Presidente da RECEvIN 
– Rede Europeia de Cidades do vinho e do Secretário Geral da Associação 
dos Municípios Portugueses do vinho.
Patrícia Cardoso, ex-Rainha as vindimas de Palmela e anterior Rainha de 
Portugal, passou o testemunho à nova representante da beleza e do mundo 
rural nacional. O certame contou, também, com a participação de candidatas 
dos municípios de Arruda dos vinhos, Borba, Cadaval, Cartaxo, Coruche, 
Lamego, Ponte da Barca, Santarém e Torres vedras, que tiveram oportunida-
de de desfilar com a t-shirt “Palmela, Cidade Europeia do vinho”.

Vinhos locais distinguidos em concurso italiano

Palmela foi o município português
mais medalhado



Entre 30 de agosto e 4 de setembro, Palmela celebrou a 50ª edição da Festa das vindi-
mas e viveu um dos momentos mais altos da programação “Cidade Europeia do vinho 
2012”. Ao longo dos seis dias, a Festa prestou homenagem à vinha, ao vinho e a todos os 
que se dedicam ao trabalho da terra, e recebeu milhares de visitantes. Uma grande aflu-
ência de público, a qualidade do cartaz, os bons resultados económicos apresentados 
pelas empresas e uma melhoria significativa relativamente a questões de segurança e de 
consumo equilibrado de vinho, são alguns dos fatores que justificam um balanço clara-
mente positivo desta edição. Iniciativas de grande tradição, como a Eleição da Rainha 
das vindimas, o Cortejo de Camponeses, a Pisa da Uva e a Bênção do 1º Mosto ou os 
Cortejos Alegóricos, foram alguns dos pontos fortes do programa, da responsabilidade 
da Associação de Festas de Palmela, com o patrocínio da Câmara Municipal.

Vale a pena apostar no mundo Rural

A inauguração da Festa, ao início da noite de dia 30, contou com a presença de várias 
entidades oficiais, que enalteceram o caráter tradicional deste certame e a sua profunda 
ligação à terra. Jorge Emídio Silva, Presidente da Direção da Associação das Festas de 
Palmela, recordou as origens da Festa, em 1963, e destacou, no programa, o Cortejo dos 
Camponeses, momento de grande simbolismo que se mantém inalterado há 50 edições. 
O Governo também marcou presença, na figura do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural, Daniel Campelo, que afirmou que «esta Festa tem dado um 
contributo para relevar a importância da vinha e do vinho em Portugal» e sublinhou 
que «está aqui, em Palmela, uma prova de que é possível inovar, é possível modernizar, 
para conquistar qualidade e, com essa qualidade, conquistar mercados mundo fora», 
reconhecendo que tem acompanhado «com entusiasmo e com satisfação, a grande es-
perança que o fenómeno dos vinhos de Palmela tem dado aos vinhos portugueses que, 
cada vez, têm conquistado mais espaço no mundo e estão, hoje, a dar um contributo 
importante ao país, do ponto de vista da economia e do ponto de vista do desenvolvi-
mento rural».
A Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Ana Teresa vicente, começou por di-
rigir-se às jovens que participaram na eleição da Rainha das vindimas, pelo seu exem-
plo de participação juvenil, «num projeto que tem que ver com esta terra e com a sua 
história», e aos produtores, «responsáveis por esta tradição agrícola do concelho de 
Palmela e, particularmente, desta tradição que nos liga ao cultivo da vinha e à produção 
do vinho», que têm procurado manter o seu trabalho e o seu investimento, apesar das 
vicissitudes, traduzindo-se num «grande contributo para o reconhecimento deste con-
celho». Na sua intervenção, saudou, também, a Associação de Festas pelo excelente 
trabalho num ano muito difícil e convidou os visitantes a regressarem em 2013, para a 
comemoração dos 50 anos da Festa das vindimas.

em ano de celebrações

50aª edição da festa\\
das Vindimas
foi um sucesso

A Rainha das 
Vindimas 2012 é 
Catarina Pereira. 
Mónica Galinho 
foi eleita 1ª Dama 
de Honor, Patrícia 
Bronze, 2ª Dama,
e Sofia Jones,
Miss Simpatia. 
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Palmela foi anfitriã 
do Dia nacional da Imprensa
As comemorações do Dia Nacional da Imprensa – 11 de dezembro - decorreram, este 
ano, em Palmela, numa organização da Associação Portuguesa de Imprensa, com o pa-
trocínio da Câmara Municipal. A data foi assinalada com a conferência “(Re)financiar 
a Imprensa na emergência da crise – no horizonte da Europa 2020”, com sessão de 
abertura a cargo de Feliciano Barreiras Duarte, Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, da Presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, Ana Teresa vicente, do Presidente da Assembleia Geral da Associação Por-
tuguesa de Imprensa, Natalino vasconcelos, do Presidente da Associação Portuguesa 

de Imprensa, João Palmeiro, e do Diretor do 
Setúbal na Rede, Pedro Brinca.
José Mendes Bota, Presidente da Comissão 
Parlamentar para a Ética, Cidadania e a 
Comunicação, e Carlos Magno, Presidente 
da Entidade Reguladora da Comunicação 
Social, encerraram o programa, que contou 
com um vasto leque de oradores, entre in-
vestigadores, jornalistas e entidades liga-
das ao setor. Destaque para a presença de 
Marcelo Rebelo de Sousa, que perspetivou 
“Portugal 2013”, e do Ministro Adjunto e 

dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, que participou no debate “A Imprensa 
Regional Portuguesa e o seu Futuro”.
Inserido no programa “Palmela, Cidade Europeia do vinho 2012”, o evento contou, 
ainda, com uma apresentação das caraterísticas dos nossos vinhos, conduzida pela Co-
missão vitivinícola Regional da Península de Setúbal. 

Palmela, Cidade europeia do Vinho 
marca presença em feira Automóvel
na Alemanha
Palmela, Cidade Europeia do vinho 2012, 
marcou presença na 7ª feira internacional 
de fornecedores IZB – feira líder europeia 
da indústria de peças automóveis – que de-
correu em Wolfsburgo, na Alemanha, entre 
9 e 12 de outubro. A promoção de Palmela 
e dos vinhos da região esteve em destaque 
durante vários momentos do certame, que se 
realizou na cidade-mãe da volkswagen. O 
cocktail de inauguração da feira, para cerca 
de dois mil convidados, contou com provas 
de Espumante e de Moscatel de Setúbal e 
os nossos vinhos e moscatéis estiveram em 
prova, durante todo o certame, no pavilhão 
da AICEP – Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, que disponi-
bilizou materiais promocionais e informação 
diversa sobre o programa “Cidade Europeia 
do vinho 2012”.
A Presidente da Câmara Municipal de Pal-
mela, Ana Teresa vicente, integrou a comi-

tiva que visitou o pavilhão da AICEP, a 12 
de outubro, a convite da volskwagen. Parti-
ciparam, também, o Embaixador de Portu-
gal em Berlim, Luís de Almeida Sampaio, 
o Presidente da Wolfsburg AG, Julius von 
Imgelheim, o Diretor-Geral da volkswagen 
Autoeuropa, António de Melo Pires e a Di-
retora do Departamento de Relações Públi-
cas da Autoeuropa, Carmo Jardim.
Esta presença institucional no certame ale-
mão, apoiada pela Autoeuropa, pela AICEP, 
pelas adegas e pela Associação da Rota 
de vinhos da Península de Setúbal/ Costa 
Azul, foi mais uma oportunidade privilegia-
da de promoção da região e dos seus produ-
tos e potencialidades junto de um público 
internacional interessado e com alto poder 
de compra, ao mesmo tempo que permitiu 
estreitar os laços que unem Palmela à res-
tante “família volkswagen”, espalhada por 
todo o mundo. 
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Receitas
deram origem
a  livro «Adega 
sem fronteiras»
A iniciativa «Adega sem Frontei-
ras», promovida pela Adega Co-
operativa de Palmela, terminou 
em agosto, com uma homenagem 
a dois dos mais populares cozi-
nheiros portugueses, que muito 
contribuíram para a promoção da 
gastronomia nacional – Filipa va-
condeus e Chefe Silva. Inserido 
na programação “Palmela Cidade 
Europeia do vinho 2012”, o pro-
jeto culminou com o lançamen-
to, a 1 de setembro, na Festa das 
vindimas, de um livro que reúne 
as receitas de todas as especiali-
dades gastronómicas apresentadas 
durante os seis meses da «Adega 
sem Fronteiras». Destacar a ver-
satilidade dos vinhos produzidos 
pela Adega Cooperativa, através 
do “casamento” com a gastrono-
mia de outras regiões e países, foi 
um dos principais objetivos deste 
ciclo, que contou com a participa-
ção das Confrarias Gastronómicas 
de Palmela, do Moscatel, da Chan-
fana, de Angola, do Bacalhau, dos 
Saberes e Sabores do Lousal, do 
Toiro Bravo, dos Nabos e Compa-
nhia, e da Escola Superior de Ho-
telaria e Turismo de Setúbal.

Vinho, identidades
e arte de viver
debatidos em colóquio 
internacional

No dia 15 de dezembro, a Biblioteca Muni-
cipal de Palmela recebe uma das sessões de 
trabalho inseridas no Colóquio Internacional 
“Nunc Est Bibendum – vinho, Identidades e 
Arte de viver”, a decorrer entre 13 e 15 de de-
zembro, numa organização conjunta do Institu-
to de Estudos de Literatura Tradicional (IELT) 
e do Instituto de Estudos Medievais (IEM) da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, e da Universi-
dade Michel de Montaigne, de Bordéus, com o 
apoio da Câmara Municipal de Palmela.
A iniciativa insere-se num projeto sobre a re-
presentação cultural do vinho e da vinha em 
várias áreas do conhecimento, e pretende con-
tribuir para a reflexão sobre os vinhos e identi-
dades na relação direta com o quotidiano mas, 
também, com as imagens que o mundo vinícola 
foi produzindo, ao longo dos tempos. Os traba-
lhos irão desenvolver-se em torno do vinho e da 
vinha na tradição erudita ocidental, na tradição 
oral e popular, e no quotidiano dos indivíduos e 
do coletivo. No dia 15, em Palmela, técnicos do 
Município serão os oradores convidados para 
apresentar a história vitivinícola da atual Ci-
dade Europeia do vinho, e a componente fes-
tiva que lhe está associada. O programa inclui, 
também, a apresentação do livro “B.I. do vinho 
e da vinha”, com a presença dos autores, Luís 
Correia de Sousa e Ivone Alves, e um programa 
social com prova de vinhos e produtos regio-
nais e visitas a adegas.

O restaurante “Moscatello”, de 
Quinta do Anjo, classificou-se em 
primeiro lugar no Concurso de 
Gastronomia de Palmela, que de-
correu entre 12 e 21 de outubro, 
numa organização da Câmara Mu-
nicipal com o apoio da Associação 
da Rota de vinhos da Península de 
Setúbal.
Creme de batata doce mariscado 
com ravioli de legumes biológicos 
da região e redução de Moscatel, 
tornedó de novilho com molho de 
queijo regional de Azeitão, grelos 
e batatinhas biológicas, e tarte de 
Maçã Riscadinha com gelado de 
cheesecake, foi a ementa que con-
quistou o júri e atribuiu, também, o 
Prémio Inovação, ao “Moscatello”, 
situado no Palmela village Golf 
Resort. O segundo lugar do con-
curso foi entregue ao restaurante 
“D. Isilda”, em S. Brás, Palmela, e 
o terceiro coube ao restaurante “O 
Refúgio”, em Pinhal Novo. O “Re-
tiro do Gama”, em Cabanas, rece-
beu o Prémio Carta de vinhos.
Um painel de júris, constituído 
por Luís Miguel Calha, vereador 
da Câmara Municipal de Palmela, 
por Henrique Soares, Presidente 
da Comissão vitivinícola Regional 
da Península de Setúbal, por Clara 
Pereira, da Entidade Regional de 

show Cookings animaram 
Mercado Municipal
de Pinhal novo
O Mercado Municipal de Pinhal Novo foi palco, em no-
vembro, de um conjunto de Show Cookings, numa ini-
ciativa da Câmara Municipal de Palmela, com o apoio 
da Comissão de Operadores do Mercado, no âmbito do 
projeto “Palmela, Experiências com Sabor!”.
Os Show Cookings foram orientados pelo Chef Rui 
Matias, do Restaurante Moscatello – Palmela Village 
(Quinta do Anjo), que confecionou, ao vivo, propostas 
diferentes e requintadas para entradas, pratos princi-
pais e sobremesas.
A iniciativa, que despertou o interesse e registou bas-
tante adesão, deverá ter continuidade no próximo ano, 
no programa de animação do Mercado.

“sons do Vinho”
terminaram
em novembro

O programa “Sons do vinho” 
deste ano terminou em novem-
bro, com duas tardes musicais, 
promovidas no âmbito da pro-
gramação “Palmela, Cidade 
Europeia do vinho 2012”. A 
iniciativa, que alia experiên-
cias gourmet, com provas de 
vinhos e produtos regionais, a 
momentos musicais de gran-
de qualidade, apresentou-se 
na Adega Xavier Santana e 
na Adega Bacalhôa com dois 
agrupamentos sediados em 
Palmela – o Duo Encore e os 
vento D’Alma, respetivamen-
te. Ao longo do ano, muitos 
outros projetos musicais pas-
saram pelas adegas da região, 
proporcionando momentos 
únicos e demonstrando o inte-
resse crescente que este “ca-
samento feliz” entre a cultura 
e o mundo do vinho continua 
a despertar, junto do público.

Concurso de Gastronomia de Palmela
“Moscatello” conquistou 

primeiro lugar e
Prémio Inovação

Turismo de Lisboa e vale do Tejo, 
pelos Chefes Nelson Félix e Gil-
berto Costa, da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril, e 
por vários confrades da Confraria 
Gastronómica de Palmela, avaliou 
os oito restaurantes que participa-
ram no certame. Os ingredientes 
utilizados, o sabor, a apresentação, 
a confeção, a criatividade e a inte-
gração na gastronomia local foram 
os principais critérios de avaliação. 
A entrega de prémios decorreu na 
Casa Mãe da Rota de vinhos, em 
Palmela, a 10 de novembro.
A divulgação da gastronomia lo-
cal como um importante produto 
turístico, o incentivo à utilização 
de produtos regionais e a dinami-
zação do tecido empresarial local 
da área da restauração são apostas 
fortes do município, que continua 
a promover o programa “Palmela 
– Experiências com Sabor!”. Além 
do Concurso de Gastronomia, o 
Mês da Fogaça, os Show Cookin-
gs e os Fins de Semana Gastronó-
micos temáticos são algumas das 
faces mais visíveis deste trabalho, 
que integra, também, componentes 
formativas e pedagógicas, o desen-
volvimento de novos produtos e o 
estabelecimento de parcerias com 
várias entidades ligadas ao setor.
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Guia de Compras e redes sociais
promovem comércio de proximidade
Durante o mês de dezembro, a Câmara Municipal de Palmela retoma a 
campanha “Torne Este Natal Especial. Compre no Comércio Local”, que 
pretende dar a conhecer a oferta disponível no concelho e as vantagens 
económicas, ambientais e solidárias de comprar nos estabelecimentos 
tradicionais, mais próximos. Nesse sentido, a autarquia disponibiliza, 
em www.cm-palmela.pt, o Guia de Compras 2012, com os contactos dos 
estabelecimentos e as ofertas que os lojistas prepararam para esta oca-
sião. A campanha continua nas redes sociais, com sugestões diárias e 
novidades em facebook.com/natalespecialpalmelacomerciolocal.
Os Mercados Municipais e a Casa-Mãe da Rota dos vinhos também 
apresentam propostas próprias para a quadra, com soluções delicio-
sas e sustentáveis para ofertas ou para saborear entre família e amigos, 
sempre com base nos nossos produtos locais de qualidade. Aproveite, 
e Boas Festas!

Programa alargado assinalou
Dia europeu do enoturismo 
Entre 9 e 11 de novembro, Palmela esteve em festa, com as comemorações do Dia Europeu do Enoturismo. 
Centralizado no Largo de S. João, o programa contou com várias propostas para todos os gostos, numa demons-
tração da oferta enoturística do concelho e das suas potencialidades. A Mostra de vinhos do Atlântico, Tejo 
e Sado, patente nos dias 10 e 11, foi uma das iniciativas de maior destaque, com a participação das Rotas de 
vinhos da Península de Setúbal, de Lisboa e Tejo, e a presença de muito público, que se dirigiu a Palmela 
no fim de semana de S. Martinho para degustar os nossos produtos. Teatro nas adegas e espetáculos, provas 
comentadas, um jantar vínico e um magusto gourmet, adegas de portas abertas, os Fins de Semana Gastro-
nómicos do Moscatel e a venda de vinhos e doçaria regional completaram o programa comemorativo do Dia 
Europeu do Enoturismo em Palmela, Cidade Europeia do vinho 2012.

turismo é prioridade estratégica
para o concelho

seminário internacional em Palmela
especialistas debateram importância 
da diversidade da videira 
para a sustentabilidade
do setor vitivinícola
A Biblioteca Municipal de Palmela recebeu, no dia 22 de novembro, o 
seminário internacional “Diversidade da videira, fator de sustentabili-
dade do setor do vinho e do território”, integrado no programa “Palme-
la, Cidade Europeia do vinho 2012”. 
A divulgação das atividades de conservação da diversidade da videi-
ra, em curso em Portugal, Espanha e França, e a reflexão conjunta de 
atores desses países, foram os principais objetivos da iniciativa, que 
contou com as participações, entre outras, do Diretor Geral de Agri-
cultura e Pescas de Lisboa e vale do Tejo, Nuno Russo, vicente Sotés, 
da Universidade Politécnica de Madrid, Olivier Yobrégat, do Instituto 
Francês da vinha e do vinho, Antero Martins, do ISA (Instituto Supe-
rior de Agronomia) e PORvID (Associação Portuguesa da Diversidade 
da videira) e António Graça, da PORvID, ADvID (Associação para o 
Desenvolvimento da viticultura Duriense) e Sogrape.
Na sessão de abertura do seminário, o vereador Luís Miguel Calha, 
responsável pelo Pelouro do Desenvolvimento Económico e Turismo, 
sublinhou a aposta do município no setor vitivinícola, «enquanto ele-
mento central de desenvolvimento económico do concelho», ao longo 
dos anos e, em especial, com o programa da Cidade Europeia do vinho 
2012, que contou com um conjunto muito alargado de parceiros e um 
leque muito variado de iniciativas, promovendo o Enoturismo e ape-
lando ao consumo moderado e responsável do vinho.
A diversidade genética da videira é uma herança valiosa, que constitui 
um fator relevante de sustentabilidade económica do setor vitivinícola 
e do próprio território. No entanto, este património, criado naturalmente 
ao longo de milénios, tem vindo a deteriorar-se desde o último quartel 
do século passado e poderá perder-se em pouco tempo, na ausência das 
medidas de proteção adequadas. vários países da orla mediterrânica, 
entre os quais, Portugal, estão a trabalhar na contenção desse processo 
de perda, através da criação de conhecimento científico e na sua apli-
cação à prospeção, conservação e avaliação da diversidade.
Entre nós, são instrumentos centrais deste trabalho a Associação Por-
tuguesa para a Diversidade da videira, que conta com a Câmara Mu-
nicipal de Palmela entre os seus fundadores, e o Pólo Experimental de 
Conservação da Diversidade da videira.

Palmela assinalou o Dia Mundial 
do Turismo, a 27 de setembro, com 
um conjunto de sugestões de ativi-
dades de lazer e estadias a preços 
especiais, que convidaram a des-
frutar dos encantos e sabores da 
região.
Através das redes sociais foram, 
também, dinamizados passatem-
pos que deram direito a estadias 
e atividades culturais nas adegas, 
no âmbito do programa “Palmela, 

Cidade Europeia do vinho 2012”. 
O Turismo assumiu-se, definitiva-
mente, como uma prioridade es-
tratégica do concelho que, nos úl-
timos três anos, foi o que registou o 
maior crescimento, em termos per-
centuais, na península de Setúbal, 
no número de dormidas e de hós-
pedes. Em 2011, verificou-se um 
aumento de 19,8% e de 21,9%, 
respetivamente, no número de 
dormidas (91 006) e no número de 

hóspedes (36 029). São resultados 
que traduzem a aposta na inova-
ção, diversificação e qualificação 
da oferta turística, que tem sido 
construída em várias parcerias en-
tre a Câmara Municipal e todos os 
agentes do setor do turismo, com 
destaque para as unidades hote-
leiras, os estabelecimentos de res-
tauração, as adegas, as empresas 
de animação turística e os agentes 
culturais.

Integrado nas comemorações do Dia Europeu do Enoturismo, a Biblioteca Municipal de Palmela recebeu, a 9 de 
novembro, o Seminário “Inovar e Qualificar a Oferta Enoturística”, numa organização da ADREPES, Associação 
para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal, e de “Palmela, Cidade Europeia do Vinho 2012”. Conhecer 
melhor os públicos e mercados do enoturismo, partilhar experiências 
na organização, inovação e comunicação da oferta, e debater o papel 
das rotas de vinhos na promoção enoturística e no desenvolvimento dos 
territórios foram os principais objetivos do Seminário, que contou com 
a presença de vários especialistas ibéricos e permitiu fazer o retrato 
da região, ao nível do desenvolvimento do setor. No encerramento, 
Henrique Soares, da Comissão Vitivinícola Regional da Península de 
Setúbal, sublinhou o investimento largo que tem sido feito, nos últimos 
anos, ao nível do estudo e teorização sobre o conceito, mas admitiu que 
«continuamos com problemas na sua aplicação no terreno». O Vereador Luís Miguel Calha valorizou o título “Cidade 
Europeia do Vinho 2012” enquanto oportunidade de trabalho ao longo do ano», para o estabelecimento de parcerias, 
para a promoção de Palmela no país e no mundo, e para a dinamização da economia local. O patamar de qualidade 
atingido deixa-nos, nas suas palavras, «desafios e motiva-nos a ir mais longe». Para o futuro, o Vereador revelou o 
desenvolvimento de uma campanha de promoção turística do concelho em 2013 e deixou o convite para a construção, 
em conjunto, de um Plano Estratégico do Turismo, lembrando que, determinante para o aumento de notoriedade 
que queremos serão, também, todos os melhoramentos que formos capazes de concretizar nos estabelecimentos, nas 
adegas, nos serviços prestados, na comunicação, entre outros.   



Entre 1 e 4 de novembro, a aldeia de Quinta do 
Anjo cumpriu a tradição e viveu a 256ª edição das 
Festas de Todos os Santos, numa organização da 
Associação das Festas, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Palmela. Fundada em 1756, como forma 
de agradecimento pela proteção da aldeia durante 
o terramoto do ano anterior, aquela que é a festivi-
dade mais antiga do concelho teve na Procissão em 
Honra da Nossa Senhora da Redenção um dos seus 
momentos mais altos. 

teLA homenageia Marateca
na apresentação do grupo infantil
No dia 14 de dezembro, às 21h30, o Centro Cultural de Poceirão aco-
lhe a estreia da peça “Marateca: Passado, Presente e Futuro”, pelo 
grupo infantil do TELA – Teatro Estranhamento Louco e Absurdo. 
Naquela que é a apresentação do seu grupo infantil, o TELA presta 
homenagem à sua freguesia com uma produção que explora as raízes, 
tradicionais ou lendárias, do nome “Marateca”. A encenação é da res-
ponsabilidade de Luís vieira.
As entradas têm o valor simbólico de dois euros (informações e reser-
vas através do telefone 212336655). A estreia de “Marateca: Passado, 
Presente e Futuro” conta com o apoio da Câmara Municipal de Pal-
mela e da Junta de Freguesia de Marateca.

No dia 10 de novembro, o Cine-
teatro S. João, em Palmela, rece-
beu “O Gigante”, uma coprodu-
ção do Teatro de Montemuro e 
da companhia inglesa The Fetch 
Theatre. Destinada a maiores de 
seis anos, a peça contou a his-
tória de três amigos que viviam 
perto de um lugar a que cha-
mam as Portas do Montemuro, 
onde descobriram “o Gigante”, 
um menino de pedra que tinha 
apenas o sonho de ter uma bola 
e amigos para brincar.
As crianças decidiram, então, 
fazer uma enorme bola de trapos 
para o menino “Gigante”, o que 
deu início a uma série de proble-
mas na aldeia.
Aos atores de Teatro de Monte-
muro, juntaram-se as marionetas 
e os fantoches ingleses, numa 
produção divertida e, ao mesmo 
tempo, comovente. O projeto, em 
digresso nacional, viajará para 
Inglaterra, onde dará lugar a ofi-
cinas em várias universidades. 
“O Gigante” chegou a Palmela 
numa organização da Câmara 
Municipal, integrada na TEIAS 
– Rede Cultural do Alentejo.

Pinhal novo
recriou ritual da Queimada 
vampiros, lobisomens, bruxas, zombies e muitas outras figuras assus-
tadoras do nosso imaginário andaram à solta no Jardim José Maria 
dos Santos, em Pinhal Novo, na noite de 31 de outubro, a pretexto da 
realização da Queimada, recriação de um ritual galego associado ao 
inverno e à celebração do Halloween. Organizada pelo ATA – Acção 
Teatral Artimanha com o Bardoada – O Grupo do Sarrafo e a Câmara 
Municipal de Palmela, a Queimada mobilizou vários grupos, constitu-
ídos por gaiteiros, percussionistas, jograis, atores e dançarinos. A dra-
matização teatral e a música tiveram papel de destaque, numa noite 
de Halloween bastante tradicional, com as famílias a saírem à rua para 
participar na celebração e provar a Queimada. 
Este ritual tem por base uma bebida alcoólica típica da Galiza – a 
Queimada – preparada num pote de barro e acompanhada de um es-
conjuro que, de acordo com a tradição, protege contra feitiços e man-
tém afastados os espíritos do mal. Na Galiza, a data é comemorada 
todos os anos, como símbolo da manutenção da abundância de verão 
nos meses de inverno. 

Palmela,“terra de Cultura”
Música para todos os gostos
na 8.aª edição do festival 
A Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, com o apoio da Câmara 
Municipal de Palmela, promoveu, entre 13 e 31 de outubro, o vIII Festival 
Internacional de Música Palmela “Terra de Cultura”. Gospel, pop, jazz, ska, 
canto coral, bandas e fanfarras foram algumas das propostas integradas no pro-
grama, que reuniu vários nomes nacionais e internacionais. Além das salas 
de espetáculos da vila de Palmela, também os bares e adegas da região foram 
palco dos espetáculos, proporcionando noites diferentes e ambientes intimistas, 
numa aposta na descentralização da cultura. Destaque para o excelente espetá-
culo proporcionado pelo St. Dominic’s Gospel Choir, no Cineteatro S. João, em 
Palmela, na abertura do Festival.
A celebrar o seu 160º aniversário, os “Loureiros” são a filarmónica mais antiga 
do concelho de Palmela, com um longo historial de trabalho em prol do ensino 
e da divulgação da música na região. 

Quinta do Anjo viveu 256ªa edição
das festas de todos os santos

Animação, desporto e muita música, com a partici-
pação ativa do movimento associativo do concelho, 
completaram o programa da iniciativa. No dia da 
Restauração do Concelho, 1 de novembro, destaque, 
também, para a homenagem póstuma ao Dr. António 
de Matos Fortuna, pelo Grupo dos Amigos do Con-
celho de Palmela, no Largo do Poço Novo.
As Festas terminaram com um espetáculo de Fogo 
de Artifício, ao final da noite de domingo.

“o Gigante” 
passou
por Palmela

Bando visita adegas com 
espetáculo “Auto da Purificação” 
O “Auto da Purificação”, produção do Teatro O Bando no âmbito 
da programação “Palmela, Cidade Europeia do vinho 2012”, ter-
minou, recentemente, a digressão de cinco semanas por seis adegas 
da Rota de vinhos da Península de Setúbal – Adega Cooperativa de 
Palmela, SIvIPA, Adega de Pegões, Casa Museu da José Maria da 
Fonseca, Quinta de Alcube e venâncio da Costa Lima. 
A iniciativa, promovida pela ADREPES, em parceria com a Rota 
de vinhos, registou grande interesse e procura por parte do público, 
que se rendeu à conjugação do espetáculo teatral com provas de 
vinhos, tendo as adegas como pano de fundo.
Com encenação de João Brites, a partir dos contos de vergílio Ferrei-
ra e da música de Jorge Salgueiro, a aldeia da Purificação apresenta-
se como um local repleto de personagens populares, extravagantes 
e irónicas, onde os caminhos são decididos em conjunto e onde «o 
vinho é tão banido como bebido, onde a água é tão venerada como 
esquecida, onde uma fonte é tão necessária como uma pipa!». O 
espaço cénico inusitado, o Fado e a guitarra portuguesa aliados à 
composição musical contemporânea, e a oportunidade de desfrutar 
dos produtos regionais, contribuíram para noites diferentes e anima-
das, e convidaram à interação entre os atores e o público.
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exposição “Digressões” reúne
artistas plásticos em Palmela
A Galeria da Biblioteca Municipal de Palmela recebe, até 29 de dezembro, a exposição “Digres-
sões”, numa organização da F4 – Associação de Imagem e Cultura e Centro de Formação das 
Escolas do Concelho de Almada, com a Câmara Municipal de Palmela.
A exposição reúne trabalhos de vários artistas, em diversas áreas artísticas: caricatura de Car-
los Laranjeira; instalação de Carlos Ribeiro; cerâmica de Fernando Sarmento; pintura de Lu-
zia Lourenço, e fotografia de A. Marques Silva, Américo Jones, Adelino Chapa, António Sales, 
Bernardete Couto, Conceição Arsénio, Fernando Dores Alves, José Barata, José Cunha, José 
Henrique, José Julião, José Luís Guimarães, Luís Miranda, Patrícia Caetano e Teixeira, Pedro 
Ferreira e Pedro Fidalgo. A inauguração oficial da exposição decorreu no dia 9 de dezembro, 
com a presença dos artistas.  

escultura
de Ricardo
Gigante 
em exposição
na Pousada
de Palmela

Está patente, até 28 de fevereiro 
de 2013, na Pousada do Castelo 
de Palmela, uma exposição de es-
cultura de Ricardo Gigante. Orga-
nizada pela Caritas Diocesana de 
Setúbal, com o apoio da Câmara 
Municipal de Palmela e das Pou-
sadas de Portugal, esta exposição 
tem fins solidários, a favor das pes-
soas mais carenciadas da região, 
através do trabalho de intervenção 
social desenvolvido pela Caritas. 
A inauguração oficial decorreu no 
dia 1 de dezembro, numa cerimó-
nia que contou com a presença do 
artista e de muitas entidades, que 
fizeram questão de demonstrar o 
seu apoio à causa. A mostra inte-
gra cerca de sete dezenas de peças 
escultóricas, em pedra. 
Natural de vila viçosa e residen-
te em Poceirão, Ricardo Gigante 
nasceu em 1969 e a sua obra es-
cultórica integra coleções e obras 
públicas, um pouco por todo o país 
e Europa. A exposição pode ser 
visitada todos os dias da semana, 
entre as 10 e as 20 horas.

semana da Dança 2012 
Quinze anos a promover
a dança no concelho

Com o apoio
da Câmara
Municipal
de Palmela
“4 Artes” 
patente no 
espaço fortuna, 
Artes e ofícios |  
Quinta do Anjo

“out Castelo” |
Cineteatro
s. João,
Palmela

Dançarte
estreou
nova 
produção
em outubro

A exposição “4 Artes” esteve pre-
sente ao público, até 16 de dezem-
bro, no Espaço Fortuna, Artes e 
Ofícios, em Quinta do Anjo.
Esta mostra, num espaço privile-
giado junto da natureza, partilha 
as emoções estéticas articuladas 
em diferentes técnicas – a escul-
tura em pedra de Pedro Botelho, a 
pintura de Teresa Machado, a es-
cultura em ferro – Pedro Marques 
e a cerâmica produzida no referido 
espaço.
A exposição “4 Artes” pode ser vi-
sitada de segunda a domingo, das 
9h00 às 18h00.

A Dançarte, estreou a sua 36ª produção 
“Out Castelo”, em Outubro, no Cineteatro
S. João, em Palmela.
Tratou-se do 8º e último espetáculo do Ciclo 
In Out e surgiu como consequência do 
património criado no castelo de Palmela, 
para o 7º espetáculo deste ciclo, “In Castelo 
– Agosto de 2011”.
Neste novo desafio, a companhia trabalhou 
a relação entre a memória e o real, entre
o passado e o presente, cruzaram-se ideias
e pensamentos e criaram-se novos caminhos 
perante a criação, desafiando intérpretes
e o público a partilharem momentos únicos.

Entre 17 e 25 de novembro, o concelho de 
Palmela viveu a 15ª edição da Semana da 
Dança, numa organização da Passos e Com-
passos/DançArte e da Câmara Municipal de 
Palmela.
Com uma programação muito abrangente, ao 
nível dos públicos e dos territórios, a Sema-
na contou com a participação global de 3191 
espetadores e participantes nas diversas ativi-
dades propostas.
Espetáculos de grande qualidade para todas 
as idades, oficinas, aulas abertas, exposições, 
filmes e a estreia da nova produção Passos e 
Compassos/DançArte para o público infan-

til, “Pé de Balancé”, compuseram o progra-
ma. Destaque para a noite de flamenco com 
o espetáculo “Felag Mengu” pelo grupo El 
Camino e para mais uma atuação do Russian 
Classical Ballet em Palmela, desta feita, com 
o “Quebra Nozes”.
Divulgar a dança, criar novos públicos e con-
tribuir para a partilha de ideias são os objeti-
vos gerais da iniciativa, criada em 1997. Des-
de então, a Semana da Dança tem registado 
um crescimento anual e é, hoje, um programa 
enraizado no panorama cultural do concelho e 
da região, e com uma profunda ligação com a 
comunidade local.
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Conversas Informais
Projeto selecionado como boa prática que contribui 
para territórios Amigos das Pessoas Idosas 
O Projeto “Conversas Informais – venha Falar de Saúde” foi selecionado como 
boa prática que contribui para tornar os territórios mais Amigos das Pessoas Ido-
sas, por um grupo de peritos nacionais e internacionais, no âmbito do projeto cI-
dades, movimento internacional a que o município de Palmela está associado. 
Nesse sentido, foram recolhidas e validadas a nível nacional 123 práticas, das 
quais foram selecionadas 15, consideradas mais relevantes e onde figura o projeto 
de Palmela.
Este projeto resultou de uma proposta de ações de sensibilização à população, 
por parte do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) de Setúbal e Palmela 
aos respetivos municípios, na sequência da realização, em 2007, do projeto “Ras-
treios de Saúde – A Saúde mais perto”, no concelho de Palmela.  A celebração de 
um protocolo de colaboração entre a autarquia e o ACES de Palmela, em 2010, 
formalizou esta parceria, que se traduz na realização de ações de sensibilização à 
população, desenvolvidas por cinco médicas e três enfermeiras sobre prevenção 
de doenças/situações de emergência, temas/problemas de saúde, por vezes, acom-
panhadas de rastreios de saúde, de acordo com os temas trabalhados.
As sessões são realizadas com periodicidade bi e trimestral, atingindo um total 
anual de 28 iniciativas, que abrangem um total estimado de 500 munícipes, com 
idades situadas, maioritariamente, entre os 50 e os 70 anos.

IV fórum social Palmela assinala
Ano europeu do envelhecimento Ativo
e solidariedade entre Gerações
A Câmara Municipal promoveu, o Iv Fórum Social Palmela “Palmela, um Concelho de todas 
as idades”, nos dias 25 e 26 de outubro, na Biblioteca de Palmela, este ano, dedicado ao ano 
europeu e aos temas do envelhecimento ativo e da intergeracionalidade.
Promovido pelos parceiros que integram a Rede Social, este encontro anual permitiu a reflexão, 
troca de experiências e a divulgação de projetos que difundem os  valores da cidadania, da so-
lidariedade e da inclusão.
No Fórum, que contou a com a participação de 100 pessoas, foram apresentados ao longo de 
dois dias de trabalho, projetos nacionais e locais, que atestam as diferentes componentes que 
se encontram subjacentes ao envelhecimento ativo. Testemunhos pessoais e técnicos foram par-
tilhados, neste ano que alerta para os desafios trazidos pelo envelhecimento das populações, 
fenómeno ao qual Palmela não é alheio.
Além das temáticas inerentes ao ano europeu, o encontro integrou também uma discussão apro-
fundada sobre o tema da sustentabilidade das instituições particulares de solidariedade social, 
associando a essa questão a importância da inovação e da qualidade.
Contando com a participação da UIPSS do Concelho de Palmela e da EAPN Portugal na orga-
nização do segundo dia de trabalhos, estes foram temas trabalhados e discutidos por várias en-
tidades, designadamente UIPSS Setúbal, UIPSS Porto, apresentando-se de grande importância 
para as  instituições presentes.

Palmela assinalou Mês do Idoso
Com atividades dedicadas
à população sénior
No ano consagrado ao Envelhecimento Ativo e à Solidariedade entre Gerações, a 
Câmara Municipal de Palmela e as IPSS - Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social  promoveram o  Mês do Idoso, um conjunto de atividades  especialmente 
destinadas à população sénior do concelho. “Um concelho de todas as idades” é o 
lema que rege esta iniciativa e que, só por si, pode constituir uma base de reflexão 
e um ponto de partida para construir uma melhor sociedade para todos os cidadãos, 
sem constrangimento da idade de cada um.
A realização do Iv Fórum Social de Palmela, o chá dançante, a I Feira Sénior de 
Palmela, a Festa Convívio Clique Sem Idade 2012  (ver caixas) e um espetáculo 
musical integraram o programa das comemorações do Dia Internacional do Idoso.

Câmara promoveu i Feira sénior em Pinhal novo
A Câmara Municipal de Palmela promoveu 
a I Feira Sénior de Palmela, em outubro, 
no Mercado Municipal de Pinhal Novo, 
iniciativa que contou com a presença de 
2.000 visitantes.
As atuações do Grupo Coral da ARPI 
(Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Pinhal Novo), Grupo Coral da 
Santa Casa da Misericórdia de Palmela, 
Modalentejo (Grupo Feminino de Cantares 
do Alentejo), poetas populares do concelho 
e Grupo de Teatro da ARPI, workshops de 
plantas e chás e pomadas caseiras e Cozinha viva (produtos locais confecionados pelo Chefe 
Helder Carreira Martins) foram as atividades que integraram os dois dias do programa da Feira 
Sénior.
A iniciativa ofereceu, ainda, o Espaço Bem Estar (Reflexologia, Acupunctura e Shiatsu, rastreios 
e massagens), artesanato, estética, doçaria e informação sobre as IPSS – Instituições Particulares 
de Solidariedade Social e serviços prestados pelos colaboradores. A I Feira Sénior de Palmela 
contou com a participação, apoio e colaboração de diversas instituições e individualidades 
locais.

Casa mãe recebeu Festa Convívio Clique sem idade 2012
Em outubro, a Casa Mãe da Rota de 
vinhos da Península de Setúbal acolheu 
a Festa Convívio Clique Sem Idade 2012. 
A iniciativa reuniu participantes do 
projeto, provenientes das várias freguesias, 
amigos, familiares e comunidade em geral 
e contou com a colaboração da atriz Io 
Appolloni, professores e alunos das Escolas 
Secundárias de Palmela e Pinhal Novo.
Este momento de convívio privilegiou 
apontamentos de poesia e música, uma 
prova de vinhos, doçaria molecular, com 
o envolvimentos dos alunos das Escolas Secundárias dos cursos de análises laboratoriais, 
empregados de mesa e viticultura, participantes no projeto Wine In. As comemorações de 
Palmela Cidade Europeia do vinho estiveram igualmente presentes na Festa Convívio, com 
apontamentos informativos que traçaram, entre outros aspetos, o percurso histórico vitivinícola  
e permitiram dar a conhecer a Rota de vinhos.
Entre 2009 e 2012 participaram no Clique Sem Idade 253 pessoas.

O Grupo de Teatro da ARPI – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo 
apresentou, no dia 8 de dezembro, no Cineteatro S. João, em Palmela a revista à portuguesa 
“Meu Querido Pinhal Novo”.
A ARPI, instituição dinamizadora do espetáculo, tem percorrido o país, de norte a sul, com o seu 
grupo de teatro, para apresentação da nova revista, onde a animação musical e o humor são uma 
constante. Trata-se de uma iniciativa que coloca em evidência a importância das comemorações 
do “Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações”, que encerram 
no final de dezembro.
A ARPI fundou em 2009 o Grupo de Teatro “Canções de Todos Nós”, com o objetivo de pro-
mover um trabalho de animação e ocupação das pessoas idosas, sobretudo, das residentes na 
freguesia, ligadas à associação. Com a designação atual “Recordar é viver”, o grupo é composto 
por 27 elementos, com idades entre os 35 e os 80 anos e conta com a direção artística de Maria 
Celeste Tapadinhas e a colaboração do músico José Ricardo.

no Cineteatro
s. João 

Grupo de 
teatro da ARPI 

apresentou
“Meu Querido 
Pinhal novo” 
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A 24 de janeiro, às 21 horas, tem lugar mais um serão de con-
tos, na Biblioteca de Palmela, no âmbito da iniciativa “Con-
tamos um Conto… Acrescente um Ponto!”. Mensalmente, a 
Câmara Municipal convida os leitores da Rede Municipal de 
Bibliotecas Públicas e todos os interessados para um serão de 
contos literários, aberto à participação. A proposta teve início 
em novembro e pretende constituir-se como uma tertúlia in-
formal, que promova o convívio e a partilha entre amantes da 
leitura. A entrada é livre, mediante inscrição prévia através do 
telefone 212336632 ou do email ijarro@cm-palmela.pt.

José Barros e navegante trio
trazem cantigas de natal
e Janeiras
A 4 de janeiro, o Cineteatro S. João, em Palmela, recebe José Barros e 
Navegante Trio para um espetáculo de sabor festivo.
O grupo traz até nós uma recolha de cantigas tradicionais portuguesas 
de Natal e Janeiras, que convida ao convívio, à partilha de saberes e à 
celebração da nossa cultura popular. José Barros (voz, braguesa, violas, 
adufe e bandolim), Miguel Tapadas (piano, acordeão, violas e voz) e Car-
los Santa Clara (violino e voz) constituem o grupo, que atua em Palmela 
a partir das 21h30. Os bilhetes têm o valor de 7,5 euros, com oferta 
de CD no ato da compra. Informações e reservas através do telefone 
212336630.

Almerindo silva apresenta 
novos Presépios em Pinhal novo

Até 5 de janeiro, é possível vi-
sitar, na Biblioteca Municipal 
de Pinhal Novo, uma exposi-
ção de Presépios de Almerin-
do Cruz Silva, com o apoio da 
Câmara Municipal de Palme-
la. Depois do grande interesse 
despertado pela mostra realiza-
da em 2011, o artesão regressa 
com os trabalhos elaborados ao 
longo do último ano, em que 
optou pela experimentação 
com troncos de madeira como 
principal matéria-prima.
Almerindo Cruz Silva é natural 
de Santarém e vive em Pinhal 
Novo desde 2000. O seu traba-
lho de artesão teve início com 
peças construídas a partir de 
telha.
Há cerca de três anos, seguiu-
se a criação com cabaças, que 
deu origem a peças originais 
e minuciosas, que já lhe vale-
ram uma menção honrosa no 
Concurso Nacional de Artes 
Decorativas, realizado pela 
Editorial Nascimento, e o Pri-
meiro Prémio no Concurso Ar-
tes Decorativas de Natal 2011, 
promovido pela revista da es-
pecialidade “Faça Fácil”. En-
trada livre.

Guia de Remédios naturais 
para Crianças 
apresentado em Palmela
Durante a tarde de 1 de dezembro, a Biblioteca Municipal de 
Palmela recebeu a apresentação do Guia de Remédios Naturais 
para Crianças, de Sofia Loureiro. O modo como podemos criar 
uma geração de crianças saudáveis e motivadas, num contexto 
global de reflexão sobre a nossa interação com o mundo e so-
bre os problemas que afetam o planeta e a nossa saúde - caso 
dos pesticidas, dos plásticos ou dos medicamentos de síntese 
– foram alguns dos temas abordados durante a apresentação 
do livro. A iniciativa contou, também, com uma mostra de pro-
dutos utilizados nas terapias naturais, como óleos essenciais, 
florais de Bach, suplementos alimentares e argilas. Alimenta-
ção saudável, plantas medicinais, aromaterapia, hidroterapia, 
homeopatia, massagem e geoterapia são alguns dos principais 
temas abordados no livro. Sofia Loureiro é Terapeuta Natural, 
Doutorada em Química do Ambiente, com uma vasta experiên-
cia como investigadora nas áreas da saúde e biotecnologia, em 
instituições um pouco por todo o mundo.

“natal no fundo do mar”
equipa de Animação
das Bibliotecas Municipais 
apresenta peça de teatro
à comunidade 
Até 13 de dezembro, a equipa de animação da Divisão das Bibliotecas 
da Câmara Municipal de Palmela apresenta a peça de teatro “Natal no 
fundo do mar” em equipamentos culturais do concelho. A peça - da res-
ponsabilidade da referida equipa, com a colaboração especial do músico 
José Ricardo – está a ser apresentada à Comunidade Educativa (1º ciclo 
do ensino básico e pré-escolar) e Instituições Particulares de Solida-
riedade Social do concelho ligadas aos idosos, no Auditório Municipal 
em Pinhal Novo, Cine Teatro S. João, em Palmela e Centro Cultural de 
Poceirão. 
No dia 15 de dezembro, às 16h00, no Auditório Municipal em Pinhal 
Novo, a autarquia promoverá uma sessão destinada ao público em geral, 
com entrada gratuita.
O Natal no fundo do mar” conta a história dos preparativos da grande 
festa, que, de acordo com os desejos da caprichosa Dona Polvo, contará 
com as figuras mais importantes do mundo submarino.

serões
de Contos

na Biblioteca
de Palmela



encaixa-te! Participação & Cidadania

Câmara e Centro social
de Palmela promoveram
fórum Associativismo Juvenil
A Câmara Municipal e o Centro Social de Palmela promoveram o Fórum Associativismo 
Juvenil “Encaixa-te! Participação e Cidadania”. O encontro, que decorreu em julho, na 
Biblioteca de Palmela, contou com a participação de 50 jovens.
O “Encaixa-te!” constituiu-se como um encontro que contrariou o atual cenário de desâ-
nimo, refletindo a participação e a cidadania através do Associativismo e proporcionando 
aos jovens um espaço de discussão sobre as Políticas de Juventude nacionais e europeias 
e as conclusões do Livro Branco da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, e de 
debate sobre o associativismo no sentido lato, de promoção de iniciativas por grupos de 
jovens, formais e informais.
O Projeto “Março a Partir” foi apresentado, no Fórum, enquanto exemplo de boa prática.

Projeto “eu Participo” alargado
a mais escolas, entidades e níveis de ensino
A Câmara Municipal alargou o projeto-piloto “Eu Participo” a mais escolas e 
mais níveis de ensino (pré-escolar e secundário).  Iniciado o ano passado, com 
a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Batudes, este projeto, inspirado em 
três movimentos que incentivam a promoção de processos de participação pú-
blica – Movimento Internacional de Cidades Educadoras, Cidades Amigas das 
Crianças e Democracia Participativa – foi consolidado com a parceria entre a 
autarquia e a UNICEF.
Colocar a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças no 
coração dos espaços que trabalham com crianças, por forma a promover um 
ambiente inclusivo, participativo e respeitador de todos os que nele convivem 
é o objetivo central desta iniciativa, cujo desenvolvimento ocorre em quatro 
grandes áreas: sessões de plenário, sessões de trabalho, sessões informativas e 
formações e sessões institucionais.
Com o “Eu Participo” pretende-se contribuir para a existência de cidadãos 
reflexivos e atuantes, que promovam a reinvenção da solução dos problemas 
individuais e coletivos.

“Poder Local – eu conheço! eu participo!”
Concelho tem novo Recurso educativo
Este ano letivo, a comunidade conta com um novo recurso educativo, o Pro-
jeto “Poder Local – Eu conheço! Eu participo!”. Dar a conhecer às crianças e 
jovens do concelho o que é o Poder Local, aproximando-os da realidade e dar 
oportunidade de refletir a sua participação enquanto cidadãos são os objetivos 
do projeto.
O recurso é desenvolvido através de três ações concretas: sessão informativa 
na escola sobre o Poder Local, visita aos Paços do Concelho, contactando com 
os vários serviços e com exemplos práticos das suas funções no desenvolvi-
mento do concelho e plenário de alunos, no final da visita, com a presença de 
eleitos.
Mais informações e inscrições através do Gabinete de Participação (212336600 
| Cristina Correia ou ccorreia@cm-palmela.pt) e Divisão de Património Cultu-
ral (212336600 | Teresa Sampaio ou tsampaio@cm-palmela.pt).

Promovido
pelo Centro social
de Palmela 
Câmara apoia 
seminário 
Internacional 
touché!
A Câmara Municipal apoiou o 
Seminário Internacional “Tou-
ché! Reconhecimento da Apren-
dizagem Não Formal”, promovi-
do pelo Centro Social de Palme-
la, através do Okupa – Espaço 
Juventude, em setembro.
A iniciativa, que decorreu na 
Casa de Oração de Santa Rafae-
la Maria, em Palmela, surgiu no 
âmbito do Programa Juventude 
em Ação (Comissão Europeia) 
e contou com a participação 
de 30 pessoas provenientes de 
países europeus e do Mediter-
râneo. 
O Seminário teve como obje-
tivos partilhar boas práticas e 
estudos sobre a aprendizagem 
não-formal em contextos Eu-
roMed, ouvir e debater com 
experts, políticos, gestores e 
outros stakeholders, perceber 
o papel do Youthpass no acesso 
ao emprego e à inclusão e esta-
belecer novas parcerias.

“Desenvolver instrumentos
para promover a participação
dos jovens na política local”
Palmela esteve representada 
em seminário Internacional
Palmela esteve representada no 
Seminário Internacional “Desen-
volver instrumentos para promo-
ver a participação dos jovens na 
política local”, que decorreu em 
setembro, em Archidona (Mála-
ga), Espanha. A iniciativa, surgiu 
no âmbito do projeto de coopera-
ção com Espanha, com o mesmo 
nome - no quadro do programa 
Juventude em Ação, da União Eu-
ropeia - que teve como parceiros a 
Associação IN LOCO, Ayuntamiento de Archidona, Associação Juvenil 
Archimuivete (Archidona) e a Fundação Andaluz de Municípios para a 
Solidariedade Social.
O projeto culminou com a realização do seminário, onde o Município de 
Palmela apresentou duas boas práticas: Projeto “Março a Partir – escola 
de participação”, apresentado pelo Grupo de Trabalho Março a Partir e 
Câmara Municipal e o projeto “Eu Participo”, apresentado pela autar-
quia. Palmela deu, ainda, a conhecer uma ideia de promoção de partici-
pação juvenil construída por alguns elementos do Grupo de Trabalho do 
Março a Partir, a “Plataforma Março”. 
O seminário constituiu-se como um momento de encontro importante 
entre os jovens dos dois países e eleitos de vários municípios presentes 
na iniciativa, contribuindo para uma reflexão e partilha das mais-valias 
destes processos na construção de uma sociedade mais justa e mais pró-
xima dos cidadãos. 
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Clique sem Idade
oficina “Histórias Digitais”  reuniu  jovens
e seniores na secundária de Palmela
No âmbito do projeto Clique Sem Idade e da Receção à Comunidade 
Educativa, a Escola Secundária de Palmela acolheu, em novembro, 
a oficina “Histórias Digitais, entre o LOL e os rapazes/raparigas do 
meu tempo”. O reforço das relações intergeracionais no concelho de 
Palmela e a sensibilização da população para o envelhecimento como 
um processo natural e uma oportunidade foram os objetivos da ofici-
na.
Esta iniciativa – realizada em colaboração com a Escola Secundária 
de Palmela e a investigadora Magda Roberto – Pós Doutoramento, 
Universidade da Beira Interior,  –  reuniu jovens e seniores e permitiu 
a reflexão e o debate conjunto do tema da intergeracionalidade, além 
da partilha de ideias e mitos sobre a idade, histórias e experiências 
de vida. Coloca-se, agora, o desafio de dar continuidade, até março de 
2013, à oficina, realizando-se outros momentos de trabalho.
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no Mercado Municipal 
Pinhal novo acolhe Projeto 
“Alfabeto do Desenvolvimento”
O Mercado Municipal de Pinhal Novo acolheu, entre 1 e 7 de dezem-
bro, a exposição “Alfabeto do Desenvolvimento”, que culminou com 
a realização de uma tertúlia com o mesmo nome. Os participantes na 
tertúlia, que decorreu também no Mercado Municipal, tiveram direito 
a receber o livro que apoia este projeto de âmbito nacional, da res-
ponsabilidade da ACEP – Associação para a Cooperação entre Povos, 
com a parceria da Associação In Loco e do CEsA – Centro de Estudos 
sobre África e do Desenvolvimento e o apoio da Câmara de Palmela. 
O “Alfabeto do Desenvolvimento” é dinamizado localmente, através 
de 3 instrumentos: uma exposição itinerante, um livro/catálogo (http://
projectoalfabeto.wix.com/desenvolvimento#!home/mainPage) e um 
espaço virtual onde cada letra do alfabeto dá lugar a um conceito rela-
cionado com o tema 
desenvolvimento.
Este projeto, que en-
cerra no final do ano, 
visa contribuir para 
uma mudança ao 
nível das atitudes e 
valores, individuais e 
coletivos, através de 
uma melhor compre-
ensão da temática.
Pretende-se, por um 
lado, dotar públicos 
multiplicadores – 
profissionais da co-
municação social, 
professores e alunos 
de Escolas Superio-
res de Educação e 
Redes Sociais de âm-
bito local – de instru-
mentos de reflexão e 
de trabalho com os 
seus públicos alvo e, 
por outro, criar oportunidades de sensibilização, nomeadamente, se-
minários e tertúlias, para a necessidade de construir capacidades de 
reflexão crítica sobre o mundo.
Mais informações em http://www.acep.pt.

festival expressArte 
Palmela e Poceirão receberam encontro
de teatro e Dança da APPACDM  - setúbal
A Câmara Municipal de Palmela patrocinou a realização do XIII Encontro de Teatro e Dança da APPACDM 
(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) de Setúbal – Festival ExpressArte, 
com dois espetáculos, nos dias 5 e 6 de dezembro, no Poceirão e em Palmela.
Assim, o Grupo Rodança apresentou, no dia 5, no Centro Cultural de Poceirão, o espetáculo “Sou Igual a 
Ti” e o Grupo Momentos de Talento e o Grupo de Teatro Puzzle apresentaram os seus trabalhos no dia 6, no 
Cineteatro S. João, em Palmela, respetivamente.
 O XIII Encontro de Teatro e Dança da APPACDM decorreu entre o dia 9 de novembro e 6 de dezembro, nos 
concelhos de Palmela, Moita e Setúbal.

escola secundária de Pinhal 
novo promoveu encontro
“Jovens empreendedores, 
melhor futuro!”
No âmbito da Receção à Comunidade Educativa 2012/2013, a Escola 
Secundária de Pinhal Novo promoveu o Encontro “ Jovens Empreende-
dores, melhor futuro!”, no dia 13 de novembro, naquele estabelecimento 
de ensino.
O encontro – inserido no Projeto de Empreendedorismo Jovem, que tem 
como objetivo a promoção do empreendedorismo e inovação, reforçando 
o potencial e a vocação da região  - surgiu por ocasião do acolhimento 
por parte da escola de um intercâmbio Comenius, com sete parceiros 
europeus, sobre o tema “ Personal development and future careers”, di-
rigido aos alunos do ensino secundário.
Esta iniciativa contou com a participação da AIP – Associação Indus-
trial Portuguesa; Instituto Politécnico de Setúbal; CASES – Cooperativa 
António Sérgio para a Economia Social e Tree Institute – Associação 
para o Desenvolvimento Económico, Social e Humano.
Após o Encontro, foi realizada uma visita à empresa Quartz Quality, de 
serviços e soluções de higiene e controlo bacteriano, localizada no Par-
que Industrial do vale do Alecrim, em Pinhal Novo.

encontro mundial virtual reuniu 
centenas de escoteiros em Palmela
Cerca de três centenas e meia de escoteiros dos distritos de Setúbal, 
Évora e Portalegre estiveram reunidos na vila de Palmela, entre 19 
e 21 de outubro, para participarem no JOTA-JOTI 2012. O Jambo-
ree no Ar (JOTA – Jamboree on the air) e na Internet (JOTI – Jam-
boree on the Internet) é um encontro mundial virtual de escoteiros, 
que ocorre, anualmente, no terceiro fim de semana de outubro, numa 
iniciativa oficial da Organização Mundial do Movimento Escotista 
(WOSM). Milhares de escoteiros de todo o mundo “encontraram-se” 
para trocarem experiências, comunicando através das ondas rádio e 
da internet, usando todos os recursos tecnológicos disponíveis, desde 
rádios, navegadores de internet (browsers), emails, programas de 
conversação, microfones, scanners e câmaras digitais (webcams). 
Muitos destes contatos resultarão em atividades internacionais, no 
futuro. O Grupo 40 - Palmela, em parceria com a Chefia da Região 
Além do Tejo, e com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, da 
Escola EB 2, 3 Hermenegildo Capelo e de vários parceiros locais, 
procurou proporcionar as melhores condições para que os escoteiros 
da região pudessem comunicar e aprender no JOTA-JOTI 2012. O 
programa da atividade contemplou momentos de aprendizagem e de 
animação, e assentou na divulgação do escotismo, de Palmela e do 
melhor da região, sob o lema “Deixar o mundo um pouco melhor do 
que o encontrámos”.

Concurso de Poesia 
da Associação 
Cultural DRACA
Biblioteca de 
Palmela acolheu 
cerimónia
de entrega
de prémios

A Associação Cultural DRACA 
promoveu, no dia 27 de outubro, 
na Biblioteca Municipal de Pal-
mela, a entrega de prémios da 2ª 
edição do Concurso de Poesia, 
subordinado ao tema “O Desas-
sossego da Mente”, uma inicia-
tiva que conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Palmela.
Teresa Teixeira, de vila Nova de 
Gaia foi a primeira premiada do 
certame, o que lhe valeu a edi-
ção gratuita, por parte da Editora 
“Temas Originais” do seu livro 
de poesia “Da serena idade das 
coisas”.
O concurso, de âmbito nacional, 
tem como objetivo estimular a 
atividade criadora e sensibilizar 
a comunidade para o real valor 
das artes, em geral.



 “+60” dá lugar a novo 
Programa Municipal
de Atividade física
A Câmara Municipal reestruturou o “+60”, Programa Municipal de Ati-
vidade Física e lançou, em setembro, em parceria com a Palmela Des-
porto, EM, o “50+ - Programa de Exercício”. Tal como o nome indica, 
o programa alarga a sua participação às pessoas a partir dos 50 anos, 
com a realização de aulas de atividades aquáticas, atividades gímnicas 
e dança, ao longo do ano, entre Setembro e Julho, praticando preços 
reduzidos.
Esta reestruturação surge no âmbito da conjuntura económica e social 
que o país e a europa atravessam e da evolução natural e dinâmica da 
sociedade, que sublinham, cada vez mais, a importância e pertinência 
na promoção da saúde e qualidade de vida das populações.
Este novo programa continua a ser desenvolvido nas cinco freguesias do 
concelho – Palmela, Quinta do Anjo, Pinhal Novo, Marateca e Poceirão 
– com a colaboração das entidades parceiras que possibilitam a reali-
zação das aulas de atividades gímnicas e dança nas suas instalações: 
Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela, Clube Portais da 
Arrábida – Quinta do Anjo, Grupo Popular e Recreativo Cabanense, 
Junta de Freguesia de S. Pedro da Marateca, Sociedade Recreativa e 
Cultural do Povo do Bairro Alentejano e Sociedade Recreativa e Instru-
tiva 1º de Janeiro – Lagoa do Calvo.
Desenvolvido desde 1996, o “+60” foi pioneiro no desenvolvimento 
de atividades físicas para seniores e proporcionou a várias centenas de 
munícipes aulas regulares de atividades aquáticas, gímnicas e danças 
adaptadas à idade e condição física dos seus participantes. No final de 
mais uma época desportiva, em maio de 2012, este programa registou a 
participação de 408 pessoas, com uma média de 71 anos, distribuídas 
por 13 grupos de várias localidades das cinco freguesias do concelho.

eoC/etoC 2014
promovido na europa
A organização do EOC/ETOC 2014 – Campeonatos da Europa de 
Orientação, que decorrerão no concelho de Palmela – iniciou, duran-
te o verão, a promoção do evento, a nível internacional. O Campeo-
nato da Europa 2012 teve lugar na Suécia, em maio, e contou com a 
participação de vários atletas nacionais, verdadeiros embaixadores do 
evento, que distribuíram materiais promocionais entre os presentes.
Em julho, a divulgação avançou para o Campeonato do Mundo, re-
alizado na Suíça, que contou com a presença de uma comitiva da 
Federação Portuguesa de orientação. 
Uma tenda localizada em plena arena da competição funcionou como 
suporte para a divulgação de Palmela e do EOC/ETOC 2014, através 
de faixas publicitárias e informativas, distribuição de folhetos, con-
tactos diretos com os participantes e oferta de produtos tradicional-
mente portugueses. O secretariado permanente do evento, ao qual se 
dirigiam regularmente muitos dos participantes e team leaders, des-
tacou, também, os folhetos informativos sobre o evento. A informação 
registou bastante procura e, de acordo com a FPO, as expetativas 
sobre o evento de Palmela são, já, muito altas, apesar de estarmos, 
ainda, a cerca de ano e meio dos campeonatos. Refira-se, como curio-
sidade que, no Campeonato do Mundo da Suíça e provas paralelas 
que tiveram lugar (Swiss 5 Days), estiveram presentes mais de dois 
mil atletas, em representação de 46 países, tendo Portugal alcança-
do a presença em duas finais A da principal prova mundial (Sprint 
feminino e Longa masculino). 

A Escola Secundária 
de Palmela organizou, 
no dia 2 de setembro, a 
8ª edição do Troféu de 
Orientação das vindi-
mas, integrada do pro-
grama da Festa das vin-
dimas. A prova, que se 
realizou em dois mapas 
diferentes – mapa urba-
no de Palmela (1:4000) e 
mapa da Escola Herme-
negildo Capelo (1:2000), 
contou com a partici-
pação 122 atletas, divi-
didos por 10 escalões. 
Tratou-se de uma opor-
tunidade privilegiada 
para reiniciar a época desportiva, de forma descontraída e 
em festa. Destaque para os bons resultados dos atletas do 
concelho, nomeadamente, para os primeiros lugares ob-
tidos por Tiago Romão (ADFA) em Seniores Masculinos 
e por Gabriel Martins (Esc. Sec. Pinhal Novo) em OPT1, 

Pinhal novo 
recebeu torneio 
das Vindimas 
m Basquetebol
Cerca de centena e meia de bas-
quetebolistas estiveram reunidos 
no Pavilhão Desportivo Munici-
pal, em Pinhal Novo para dispu-
tar o Torneio das vindimas de 
Sub 14 masculinos, em Basque-
tebol. A primeira fase jogou-se 
durante a tarde do dia 5 de ou-
tubro e a fase final decorreu no 
dia 7. No total, participaram 11 
equipas do distrito de Setúbal. O 
Seixal FC conquistou o primei-
ro lugar do Torneio, seguido do 
FC Barreirense “A” e do Basket 
Almada Clube “A”. A equipa 
da Casa do Benfica de Palmela 
classificou-se no oitavo lugar.
A organização foi da responsabi-
lidade da Câmara Municipal de 
Palmela, da Associação de Bas-
quetebol de Setúbal e da Casa do 
Benfica em Palmela, no âmbito 
do Programa de Desenvolvimen-
to do Basquetebol no concelho.

Jogos 
Paralímpicos

simone 
fragoso em 7oº

na final dos
50 metros livres

A atleta palmelense Simone Fragoso 
terminou a final dos 50m livres S5 em 

7º lugar, com 44.78 segundos, no âmbito 
dos Jogos Paralímpicos de Londres. A 

vencedora da prova, que decorreu a 30 de 
agosto, foi a ucraniana Natalia Prologaieva, 

e em segundo e terceiro lugar ficaram, 
respetivamente, as nadadoras de Espanha e 

Israel. Simone Fragoso, que marcou presença, 
também, em Pequim, em 2008, foi a única 

nadadora feminina portuguesa a participar nos 
jogos. Atualmente, a atleta é Campeã Nacional 

de 50 metros livres e 50 metros mariposa. 
A Câmara Municipal de Palmela felicitou 

Simone Fragoso pela sua excelente prestação 
e pela alegria e empenho com que continua 

a representar o concelho e o país. 

secundária de Palmela promoveu
8ºo troféu de orientação das Vindimas

e para os segundos luga-
res de José Costa (Esc. 
Sec. Palmela) em Ini-
ciados Masculinos, Ma-
riana Simões (ADFA) 
em Juniores Femini-
nos e Bernardo Pereira 
(ADFA) em Juniores 
Masculinos. Também no 
pódio, Oleksandr Zaikin 
(ADFA) em 3º lugar em 
Juniores Masculinos. 
Foram atribuídos pré-
mios de presença aos 
participantes adultos e 
medalhas aos três pri-
meiros classificados de 
cada escalão individual 

e ao primeiro de cada escalão aberto.
O concelho de Palmela será palco, em 2014, dos Cam-
peonatos Europeus de Orientação e continua a afirmar-se 
como uma das regiões nacionais de referência na prática 
da modalidade.
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Judocas celebram natal
No dia 15 de dezembro, entre as 14 e as 18h30, a Sociedade Filarmónica União Agrícola, de Pinhal 
Novo, é palco da Festa de Natal do Programa de Desenvolvimento do Judo.
A atividade, organizada pela Câmara Municipal de Palmela e pela coletividade, pretende reunir to-
dos os judocas das escolas de Judo do concelho, num momento de convívio e treino, aliados à época 
festiva. Os atletas presentes terão a oportunidade de participar num treino com o judoca olímpico 
Guilherme Bentes, que coordenará o exercício e falará sobre a sua experiência na modalidade. Está 
prevista, também, uma reunião entre os vários técnicos do programa, para avaliação e partilha de 
experiências. A festa desportiva termina com lanche e uma troca de prendas entre os participantes. 

Judocas da sfUA com excelentes resultados
no nacional de seniores
As judocas Andreia Zeferino e Carina Gouveia da SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola, 
de Pinhal Novo, conquistaram resultados de relevo no Campeonato Nacional de Seniores, realizado 
a 1 de dezembro, em Odivelas.
Andreia Zeferino sagrou-se vice-Campeã de Seniores (-70Kg), depois de, em março deste ano, ter 
sido, também, vice-Campeã de Juniores, e Carina Gouveia foi a 3ª classificada na categoria de -63 
Kg. 
O concelho de Palmela continua a dar cartas no Judo, a nível nacional, fruto da aposta, a longo prazo, 
efetuada no Programa de Desenvolvimento da modalidade.

Dançarinos do estrelas de Algeruz 
conquistam Campeonato nacional

Palmela continua
a promover vida saudável
Ao longo dos meses de dezembro e janeiro, o tempo mais frio não per-
turba o calendário do programa “Mexa-se em Palmela”, que continua 
a incentivar a realização de atividade física para todas as idades, de 
forma gratuita, numa organização da Câmara Municipal. Manhãs ati-
vas seniores, caminhadas desportivas, yoga e hidroginástica integram 
o leque de propostas para este mês. Participe nas atividades. Não fique 
parado, pela sua saúde. Informações através do telefone 21 233 66 36 
ou do email desporto@cm-palmela.pt. 

dia 15 de dezembro – 16h00 | Piscina municipal de Palmela
HIDRONATAL- Aula Aberta de Hidroginástica 
Destinatários: Maiores de 14 anos
Grau de dificuldade: Fácil (acessível a todos)
Inscrição obrigatória até ao dia 14 de dezembro na Piscina Municipal de Palmela (212 
337 140)
Organização: Câmara Municipal de Palmela/ Palmela Desporto, EEM

dia 20 de dezembro – 19h00 | Centro do Yoga de Quinta do Anjo
YOGA NO NATAL - Aula para crianças
Participação gratuita para crianças dos 5 aos 12 anos
Inscrição: telf. 212 880 445
Organização: Centro do Yoga de Quinta do Anjo

dia 10 de janeiro – 9h30 | Circuito de manutenção de Quinta do Anjo
MANHÃS ATIvAS 
Mini-caminhada e utilização dos equipamentos do ginásio de ar livre 
Destinatários: População sénior e/ou adultos inativos/sedentários
Organização: Câmara Municipal de Palmela

dia 15 de janeiro – 9h30 | Alameda 25 de Abril, Palmela
MANHÃS ATIvAS 
Caminhada Desportiva na Serra do Louro
Locais de passagem: Moinhos da Serra do Louro e do Motor, Quinta do Piloto, Palmela. 
Grau de Dificuldade I (I a v): Percurso curto com pouco declive
Distância: 4,5 Km; Duração: 1h30
Destinatários: População sénior e/ou adultos inativos/sedentários
Organização: Câmara Municipal de Palmela

dia 16 de janeiro – 9h30 | Largo José maria dos santos, Pinhal novo
MANHÃS ATIvAS 
Caminhada Desportiva em Pinhal Novo
Locais de passagem: Pinhal Novo, Terrim, Cascalheira. 
Grau de Dificuldade I (I a v): Percurso curto com pouco declive
Distância: 4 Km; Duração: 1h
Destinatários: População sénior e/ou adultos inativos/sedentários
Organização: Câmara Municipal de Palmela

dia 20 de janeiro – 9h30 | Parque mário Bento, Poceirão
3.ª MARATONA BTT LAGOA DO CALvO - POCEIRÃO
Distâncias: Nível 1 – 40 Km; Nível 2 - 80 Km
Inscrições limitadas a 500 participantes em http://bttlagoadocalvo.blogspot.com
bttlagoadocalvo@gmail.com / 936454637/ 913812762
Organização: Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º Janeiro, Lagoa do Calvo
Apoio: Câmara Municipal de Palmela

dia 27 de janeiro – 9h00 | Palmela
CAMINHADA DESPORTIvA NA SERRA S. LUÍS
Destinatários: População em geral a partir dos 6 anos
Grau de dificuldade III (I a v): Percurso com grau de dificuldade média
Distância: 9 km; Duração: 3h 
A participação na caminhada implica a utilização de equipamento adequado à prática 
(calçado com rasto e apoio forte no calcanhar e “mãos livres” – todos os pertences devem 
ser transportados numa pequena mochila)
Inscrição gratuita obrigatória até às 16h de 25 jan - 212336636 ou desporto@cm-pal-
mela.pt 
Organização: Câmara Municipal de Palmela

Os bailarinos do Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” estiveram em destaque no Campeonato Nacional 
de 10 Danças, ao conquistarem vários lugares de relevo. Destaque para os pares que se sagraram campeões 
nacionais, Fábio Calvo/ Ana Rita Carriço (Juventude Open) e Mário Ferreira/vitória Paduraru (Juniores 2 
Intermédios) e para o par Afonso Silva/Filipa Ferreira, vice-Campeão Nacional (Juvenis II). 
São de sublinhar, também, os resultados dos pares Ricardo Bispo/Beatriz Sena e André viana/Tatiana 
Gomes, 3.º e 4º lugares, respetivamente, em Juniores 1 Open.
O Campeonato Nacional de 10 Danças realizou-se a 29 de setembro, no Pavilhão Municipal do Casal vis-
toso, em Lisboa, no âmbito do calendário da Federação Portuguesa de Dança Desportiva.
O “Estrelas de Algeruz” continua, assim, a acumular resultados de sucesso e a afirmar-se, cada vez mais,
no mundo da dança desportiva nacional.
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Receção à Comunidade educativa 
2012/2013 | Literacia, um caminho
para a cidadania
Momento de convívio 
saúda comunidade
e homenageia professores 
aposentados
O momento de convívio da Receção à Comunidade 
Educativa (RCE) 2012/2013 decorreu no dia 18 
de outubro, na Adega José Bento Freitas, em Fer-
nando Pó, Marateca, numa iniciativa de saudação 
à comunidade e ao novo ano letivo e de homena-
gem aos professores aposentados, com animações 
escolares.
A RCE é uma oportunidade para o município su-
blinhar a gestão integrada das ofertas educativas, 
recursos e serviços da comunidade, priorizando o 
seu uso racional e evidenciando as relações exis-
tentes nas organizações educativas, sociais, eco-
nómicas e culturais do território de Palmela, por 
forma a garantir a sustentabilidade educativa.
Sublinhar a identidade municipal, como resultado 
de uma construção comum que garanta os direitos 
de cidadania e de democracia de todos os habitan-
tes, a partir da competência que capacitam para a 
compreensão e para a ação no mundo, é o propósito 
do Projeto Educativo Local. 
A promoção da educação intergeracional e a ne-
cessidade de reforçar a consciência local e global 
sobre a importância de um mundo sustentável, so-
lidário e responsável, envolvendo todas as gerações 
na construção do futuro estão em destaque nesta 
edição da RCE, com um vasto programa que encer-
ra em dezembro e que integra, entre outras ativida-
des, exposições, espetáculos, ateliês e debates.

na abertura do novo Ano Letivo e em contexto de crise

Câmara continua
a aposta na educação

No atual contexto de crise e contenção financeira, a Câmara 
Municipal manteve os habituais apoios e prestações de ser-
viços em mais um Ano Letivo, que iniciou com as habituais 
dificuldades com a colocação de pessoal docente e não do-
cente.
Os Transportes escolares têm, este ano, um custo apro-
ximado de 1 milhão e 400 mil euros, incluindo serviços de 
vigilância e aluguer de viaturas e abrange um total de 2.400 
alunos integrados nos circuitos públicos e municipais.
A Câmara mantem a discriminação positiva de atribuição de 
transporte escolar, a partir da distância de dois quilómetros 
entre a residência e a escola. A legislação em vigor considera 
os quatro quilómetros como critério de atribuição de trans-
porte.
Os apoios da Ação social escolar, da responsabilidade 
do município, traduzem-se nos auxílios económicos diretos: 
apoios para livros e material escolar dos alunos do Ensino 
Básico e no fornecimento de refeições escolares às crianças 
do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública. 
Os alunos dos agregados familiares no 1º e 2º escalão be-
neficiam, no caso do Pré-Escolar, de refeição gratuita e no 
1º Ciclo, de refeição gratuita e apoio financeiro para livros e 
material escolar. No âmbito do apoio financeiro para livros 
e material escolar mantem-se a atribuição de 45 euros por 
beneficiário.
No âmbito do Programa de Alimentação escolar, desti-
nado aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar, 
são fornecidas diariamente três mil refeições, que variam en-
tre a confeção local e a transportada. A despesa anual é 810 
mil euros, com uma comparticipação estimada do Ministério 
da Educação no valor de 150 mil euros.
Na educação Pré-escolar, regista-se a mobilidade de 
crianças das instituições privadas para a rede pública, fac-
to decorrente dos constrangimentos financeiros que vivemos 
(também no 1º Ciclo) e os dados disponíveis apontam para a 
integração de todas as crianças com cinco anos e um número 
significativo de crianças com quatros e três anos, variando de 
acordo com a utilização do Jardim de Infância.
Na componente de apoio à família, as Atividades sócio-
educativas  realizam-se em todos os jardins de infância e 
abrangem 70 por cento das crianças que frequentam esta va-
lência, representando um aumento de 20 por cento em relação 
ao ano transato. Nesta área, estima-se uma despesa global de 
293 mil euros, sendo que entre as famílias e o Ministério de 
Educação há uma comparticipação de 214 mil euros.

Autarquia reivindica obras em falta

No âmbito das intervenções de beneficiação e ampliação 
do Parque escolar, foi realizado (ver notícia pág. 10) 
um conjunto de intervenções  que representaram um investi-
mento global da autarquia superior a 150 mil euros.
As obras realizadas na Escola Secundária de Pinhal Novo, 
da responsabilidade da Parque Escolar, não se encontram 
concluídas. Da primeira fase, faltou concluir os acessos à en-
trada principal da escola e a segunda fase está concluída em 
50 por cento.
A Câmara Municipal reitera a necessidade de construir os 
pavilhões da Escola Secundária de Palmela e da Escola Bá-
sica José Saramago, em Poceirão, bem como a construção ur-
gente de uma nova Escola 2,3 em Pinhal Novo, com terrenos 
já cedidos para o efeito.



PREÂMBULO
O artigo 136.° do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua 
redação atual (RJIGT), consagra a obrigatoriedade de os instrumentos 
de gestão territorial de eficácia plurisubjetiva preverem mecanismos de 
perequação. 
A este nível - de execução e compensação urbanística – verifica-se que 
a materialização de determinados aspetos carece, nos termos da lei, da 
produção de regulamentação municipal (artigos 125.°, n.º 2, 139.°,n.º 6 
e 141, n.º 5 do RJIGT).
Assim, estando em vigor o Plano de Pormenor da Rua Marquês de 
Pombal (adiante designado por Plano) publicado na II Série do Diário da 
República n.º 36, de 21 de fevereiro de 2011, sob o Aviso n.º 5200/2011, 
impôs-se proceder à elaboração de regulamento, em consonância com 
os mecanismos de perequação indicados naquele instrumento de gestão 
territorial.
O Plano em causa remete para a implementação preferencial do sistema 
de compensação, em conformidade com o disposto no artigo 122.º do 
RJIGT, identificando doze Unidades de Execução (UE), convenientemente 
delimitadas em planta de transformação fundiária. Neste quadro, foi 
determinado o recurso à perequação compensatória, estabelecendo-se, 
para o efeito, indicadores de índice médio de construção, de índice médio 
de cedência e de repartição dos encargos de urbanização. 
O presente projeto de Regulamento vem, assim, neste propósito, 
regulamentar as matérias previstas nos artigos 139.°, n.ºs 6 e 7, 141.°, 
n.ºs 4 e 5 e 142.º do RJIGT, respeitantes à repartição dos custos de 
urbanização e à compensação a efetuar às ou pelas Unidades de 
Execução, em função dos respetivos índices de utilização e de cedência, 
consoante estes sejam inferiores ou superiores à média.
Por sua vez, o n. 3 do artigo 40.º do regulamento do Plano remete para a 
constituição de um fundo de compensação, a gerir pela Câmara Municipal, 
com o objetivo de (i) liquidar as compensações devidas pelos particulares 
e respetivos adicionais; (ii) cobrar e depositar em instituição bancária as 
quantias liquidadas e (iii) liquidar e pagar as compensações a terceiros.
Registe-se, por fim, que na implementação do Plano se adota o valor 
pecuniário como forma única de transação das compensações, tornando 
assim autónomas as intervenções nas Unidades de Execução.
Assim, atento o exposto, e em cumprimento das determinações legais 
contidas nos já aludidos artigos 125.°, n.º 2, 139.°,n.º 6 e 141, n.º 5 
do RJIGT, foi elaborado o presente projeto de Regulamento Municipal, 
submetido a apreciação pública nos termos do artigo 118.º do CPA, sem 
receção de contributos. 
Assim, nestes termos foi aprovado, a um de Outubro de dois mil e doze, 
pela assembleia municipal, mediante proposta de camara, o seguinte 
regulamento: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Lei habilitante
O presente regulamento estabelece os regimes a que fica sujeita a 
ocupação do espaço público e a afixação, inscrição e difusão de mensagens 
publicitárias de natureza comercial na área do concelho de Palmela.

Artigo 2.º 
Âmbito e objeto
O presente Regulamento estabelece as regras relativas às compensações 
devidas em sede de perequação compensatória e de regime do fundo 
de compensação, aplicáveis ao Plano de Pormenor da Rua Marquês de 
Pombal, adiante designado por Plano.

CAPÍTULO II
FUNDO DE COMPENSAÇÃO

Artigo 3.º
Fundo de compensação
1. A aplicação global do presente Regulamento e consequente 
concretização dos objetivos estatuídos no artigo 125.º do RJIGT 
pressupõem a constituição de um Fundo de Compensação (FC) associado 
ao Plano.
2. O FC é gerido pela câmara municipal que, através dos seus serviços, 
deverá elaborar e divulgar relatórios anuais de contas.
3. O FC é constituído para a operacionalização das Unidades de Execução 
(UE) do Plano e extinguir-se-á com a aprovação, pela entidade gestora 
(Câmara Municipal), do relatório final de gestão.

Artigo 4.º
Comissão de acompanhamento
1. A Comissão de Acompanhamento (CA) é o órgão nomeado pela Câmara 
Municipal para gerir o FC e é composta por três elementos.
2. O mandato dos membros da CA cessa com a extinção do fundo de 
compensação, podendo os mesmos serem substituídos a todo o tempo.
3. O FC é administrado pela Comissão de Acompanhamento a quem 
compete, nomeadamente:
a) Gerir administrativamente todos os recebimentos e pagamentos 
relativos ao FC;
b) Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela Câmara 
Municipal ou pelos interessados;
c) Elaborar relatórios anuais sobre os movimentos do fundo de 
compensação;
d) Promover a divulgação dos relatórios anuais, pelas vias habituais; 
e) Prestar contas no final da sua gerência.

Artigo 5.º 
Funcionamento e gestão do fundo de compensação
1. A Câmara Municipal de Palmela procede à abertura de conta bancária 
específica e autónoma para gerir o FC, a qual será movimentada nos 
mesmos termos e, de acordo com os critérios fixados para a movimentação 
de contas tituladas pelo Município.
2. A movimentação da conta mencionada no número anterior, será 
precedida de informação técnica da Comissão de Acompanhamento do 
FC, dando conhecimento da quantia a movimentar e do fim a que se 
destina, devendo a mesma ser assinada por todos os elementos que a 
compõem.
3. Todas as compensações a efetuar através do FC têm natureza 
pecuniária.

REGULAMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO PARA O 
PLANO DE PORMENOR DA RUA MARQUÊS DE POMBAL, 
EM PINHAL NOVO
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4. As transações com o FC ocorrem nos seguintes momentos:
a) Quando haja pagamento da UE ao FC, a transação ocorre previamente 
ao momento da admissão da comunicação prévia;
b) Quando a UE deva receber do FC a transação ocorre depois da 
admissão da comunicação prévia da operação urbanística e da prestação 
da caução das obras de urbanização sempre que a elas haja lugar, nos 
temos do RJUE
5. As compensações a efetuar às UE com saldo negativo ficam 
condicionadas à existência de fundo disponível.
6. Inexistindo disponibilidade para efetuar as compensações referidas no 
número anterior ficará o correspondente pagamento pendente até que o 
FC seja aprovisionado.
7. Sempre que existam várias UE com saldo negativo sem que o FC se 
encontre aprovisionado, o ressarcimento efetua-se por ordem cronológica 
de entrada do pedido de emissão do documento que titula a operação 
urbanística. 
8. Os pagamentos a efetuar ao FC podem ser realizados em prestações, 
nos termos análogos aos previstos no RJUE para pagamento de taxas.
9. O número máximo de prestações mencionadas no número anterior é 
de seis.
10. Admite-se a execução de cada UE de forma faseada, bem como o 
pagamento proporcional da compensação correspondente a cada fase, 
desde que daí não resultem:
a) Inconveniente para a normal realização do Plano; 
b) Prejuízo para a repartição equilibrada de benefícios e encargos entre 
os proprietários e promotores envolvidos.

CAPÍTULO III
MECANISMO DE PEREQUAÇÃO COMPENSATÓRIA 

Artigo 6.º 
Compensações – princípios gerais 
1. As compensações a efetuar através do FC estabelecem-se de acordo 
com os princípios estabelecidos na tabela do Anexo I. 
2. O valor da compensação a efetuar ao FC, por cada UE, consiste no 
somatório obtido do valor do saldo da área bruta de construção (coluna 
B) com o valor do saldo da respetiva área de cedência (coluna D) mais o 
saldo dos custos de urbanização (coluna H).
3. As ações de compra e venda entre UE são indissociáveis dos respetivos 
encargos de urbanização.

Artigo 7.º 
Repartição dos custos de urbanização
1. Cada UE comparticipa nos custos de urbanização do Plano na proporção 
da edificabilidade realizada.
2. O saldo das infraestruturas a comparticipar por cada UE para 
o FC (coluna H do anexo I) corresponde ao diferencial entre o custo 
proporcional das infraestruturas (coluna F do anexo I) e o custo efetivo 
das infraestruturas que cada UE suporta (coluna G do anexo I).
3. Os valores do custo de urbanização do Plano, constantes no programa 
de execução, são atualizados anualmente, de acordo com o último índice 
de inflação anual, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística ou 
quando a Câmara Municipal considere justificável a alteração de algum 
parâmetro.
4. A atualização mencionada no número anterior é objeto de divulgação 
através dos meios estabelecidos por lei.
5. A tabela do programa de execução referido no n.º 3 sujeita-
se a atualização, em função das variações do mercado, com uma 
periodicidade mínima de 3 anos, a contar da data de publicação do 
presente regulamento.

Artigo 8.º 

Valorização prévia dos terrenos
1. A perequação compensatória é realizada na proporção do valor das 
propriedades reportado à situação anterior à data de entrada em vigor 
do Plano.
2.  A valorização referida no número anterior consta da tabela do anexo 
II, e resulta de relatório elaborado por perito da lista oficial de avaliadores 
em obediência aos critérios de avaliação definidos pelo Código das 
Expropriações.
3. A avaliação efetuada não é vinculativa, permitindo aos intervenientes a 
possibilidade de poderem fixar, por unanimidade, outro critério. 

Artigo 9.°
Contrato de urbanização
Sempre que uma UE detenha mais do que um interveniente, o pedido 
relativo à correspondente operação urbanística deverá ser acompanhado 
de contrato de urbanização, contendo designadamente a seguinte 
informação:
a) A participação de cada proprietário de acordo com o valor do respetivo 
prédio, nos termos referidos no artigo anterior;
b) Os custos dos projetos, assim como o das obras de urbanização e 
demais encargos necessários à concretização da operação urbanística, 
devidamente contabilizados e assumidos como investimento e forma de 
repartição entre os intervenientes;
c) O faseamento de obra;
d) A listagem dos lotes e frações autónomas produzidos na operação 
urbanística e sua distribuição pelos promotores, de acordo com a 
proporção dos respetivos investimentos; 
e) Expressão do acordo quanto à afetação de lotes e/ou frações dos 
proprietários e descrições da forma de compensação utilizada quando 
não for possível uma afetação aos proprietários na exata proporção da 
participação de cada um, de acordo com o previsto na alínea a).

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 10.º 
Cálculo das taxas municipais
1. As operações urbanísticas a desenvolver nas UE estão isentas 
do pagamento das taxas previstas no n.º 23 do Capítulo X da Tabela 
Municipal de Taxas.
2. Atenta a disciplina estatuída no artigo 6.º, não se aplicam igualmente 
às operações referidas no número anterior as regras constantes no n.º 24 
do Capítulo X da Tabela Municipal de Taxas.

Artigo 11.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação 
em Diário da República.



 8 

Anexo I 

Valor do direito construção/m2*  - 106,60 € 

Valor Área de Cedência/m2 – 48,60 € 

Valor infraestruturação Total - 1.146.998,50 € 

*O valor da área bruta de construção decorre do valor atribuído aos lotes gerados pelo plano, subtraindo-se o valor das infraestruturas e 

taxas. 

Saldos monetários geridos pelo Fundo de Compensação 
           
  EDIFICABILIDADE INFRAESTRUTURAS 

    SALDOS 

% da 
a.b.c. 
efetiva 
total 

CUSTO DE URBANIZAÇÃO 

    A B C  D E F G H 

Unidade 
de 

Execução 
A.b.c.(m2)  

 (Valor do 
saldo da 

a.b.c) 
Cedências 

devidas 

 (Valor do 
Saldo da 
cedência) 

Valor da 
edificabilidade 

(B+D) 
Custo 

proporcional 

Custo 
efetivo da 

UE 

Saldo do 
custo de 

infra-
estruturas 

UE1 1353,11 144.236,54 € -1.699,44 83.119,72 € 227.356,26 € 0,10 113.864,17 €     
UE2 486,60 51.869,44 € -369,27 18.060,89 € 69.930,33 € 0,07 81.421,36 €     
UE3 -213,52 -22.760,72 € 87,23 -4.266,40 € -27.027,12 € 0,01 7.579,17 €     
UE4 -107,59 -11.468,29 € 179,71 -8.789,59 € -20.257,88 € 0,06 73.920,12 €    
UE5 -2345,31 -250.000,33 € 1.913,24 -93.576,38 € -343.576,70 € 0,32 371.819,76 €     
UE6 -521,45 -55.584,92 € 446,64 -21.844,99 € -77.429,91 € 0,03 39.457,73 €     
UE7 1347,12 143.598,06 € -696,75 34.078,16 € 177.676,22 € 0,12 139.471,25 €     
UE8 399,37 42.571,44 € -197,30 9.650,00 € 52.221,44 € 0,16 182.113,22 €     
UE9 -252,09 -26.872,24 € 218,63 -10.693,18 € -37.565,42 € 0,02 28.560,49 €     

UE10 -88,64 -9.448,63 € -33,47 1.637,12 € -7.811,51 € 0,03 32.486,87 €     
UE11 -756,90 -80.682,09 € 798,38 -39.048,69 € -119.730,78 € 0,03 32.915,64 €     
UE12 699,29 74.541,73 € -647,58 31.673,33 € 106.215,07 € 0,04 43.388,71 €     

Tendo em conta que: 

A - Saldo obtido através do diferencial entre a a.b.c. efetiva (estabelecidas pelo Plano por via do desenho) e a abstrata (por 

índice). Quando positivo é indicativo de excesso de edificabilidade na UE em relação ao índice 

B - Valor atribuído ao saldo de a.b.c. 

C - Saldo obtido através do diferencial entre as cedências efetivas (estabelecidas pelo Plano por via do desenho) e as 

cedências devidas em função da  a.b.c. efetiva. Quando negativo é indicativo de excesso de cedência da UE, em relação à 

construção efetiva.  

D - Valor atribuído ao saldo das cedências de utilização coletiva.  

E - Soma dos saldos B e D, a transacionar com o Fundo de Compensação  

F - Custo das infraestruturas atribuído na proporção da a.b.c. efetiva 

G - Valor resultante da multiplicação da percentagem de execução física da obra pelos valores correspondentes, nas 

várias especialidades, orçamentados no programa de execução do plano. 

H - Diferencial entre os custos F e G, a transacionar com o Fundo de Compensação 
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Anexo II 

Tabela de avaliação pericial dos terrenos, de acordo com o artigo 122º do RJIGT 

UNIDADE DE 
EXECUÇÃO PRÉDIOS ABRANGIDOS 

AVALIAÇÃO DOS PRÉDIOS  
(referente à situação anterior à data de 

entrada em vigor do plano) 

Identif. Área 
(m2) Artº 

identif. 
(plano) da 

parcela 

área 
(m2) 

Área de 
Construção 

(m2) 

Valor do 
Imóvel (A) 

Valorização 
em relação à 

UE(%) 

UE1 2630,7 urbano 

1 802,9 626,20 120.452,00 € 30,5% 

2 784,1 611,57 117.638,00 € 29,8% 

3 1043,8 814,13 156.593,00 € 39,7% 

UE2 2480,9 65 P 22(artº65) 2480,9 1935,09 372.179,00 € 100,0% 

UE3 553,7 65 P 24 553,7 431,85 75.885,00 € 100,0% 

UE4 2937,3 

urbano 5 720,8 562,26 106.724,00 € 24,5% 

158 7 752,0 586,55 111.380,00 € 25,6% 

urbano 8 1464,5 1142,30 216.962,00 € 49,9% 

UE5 17024,4 

64 25 4778,4 3727,11 253.142,00 € 14,4% 

63 26 4191,0 3268,96 237.794,00 € 13,5% 

62 27 3295,1 2570,19 339.945,00 € 19,4% 

60 28 2305,6 1798,34 432.247,00 € 24,6% 

59 29 2454,4 1914,44 492.825,00 € 28,1% 

UE6 2146,5 61 37,0 2146,5 1674,28 281.762,00 € 100,0% 

UE7 3609,2 

urbano 9 756,7 590,20 106.428,00 € 21,0% 

urbano 10 1669,4 1302,10 234.794,00 € 46,3% 

urbano 11 725,9 566,19 102.097,00 € 20,1% 

58 P 12 457,3 356,69 64.323,00 € 12,7% 

UE8 6408,0 

urbano 30 489,7 381,94 45.917,00 € 7,6% 

58 P 12 2793,1 2178,62 261.888,00 € 43,6% 

57 P 13 3125,3 2437,71 293.029,00 € 48,8% 

UE9 1397,4 57 P 13 1397,4 1089,97 196.536,00 € 100,0% 

UE10 1342,5 urbano 34 1342,5 1047,13 188.814,00 € 100,0% 

UE11 2192,0 55 20 2192,0 1709,76 308.294,00 € 100,0% 

UE12 773,4 urbano 16 773,4 603,26 108.776,00 € 100,0% 

                
P  - Parte de artigo inserido em mais do que uma Unidade de Execução 

    
(A) Avaliação efetuada de acordo com o Código de Expropriações (CE) aprovado pela Lei n.º 168/99 de 18/09, 
alterado e republicado pela Lei n,º 56/2008, de 04/09, considerando-se os seguintes requisitos/parâmetros: 
 
O instrumento de Gestão Territorial em vigor:  
O PDM; O valor do custo de Construção referido na Portaria n.º 1.172/2010 de 10/11; A localização de cada 
prédio; A qualidade ambiental local envolvente; A existência de equipamentos sociais, culturais e desportivas na 
envolvente; A localização de zonas verdes na envolvente; As acessibilidades e os transportes públicos existentes; 
O grau de infraestruturação existentes ou a executar; O valor resultante de um fator corretivo pela existência ou 
inexistência de risco e do esforço inerente à atividade construtiva desenvolvida ou ainda a desenvolver; Os 
valores resultantes dos custos dos projetos, taxas, infraestruturas e outros encargos associados à transformação 
do uso do solo, em casos justificáveis. 
No processo de avaliação não foram contemplados os seguintes fatores: 
Encargos com as demolições das construções existentes; Remoção e destino final dos entulhos resultantes das 
demolições; Encargos com realojamentos e/ou indemnizações a atribuir por direito aos arrendatários, quando 
aplicável, por caducidade do contrato de arrendamento. 


