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Ciclovia avança em Pinhal Novo

O Município marcou presença na Bolsa de Turismo 
de Lisboa para apresentar a nova campanha 
de promoção turística “Palmela Conquista”. 

Qualidade de vida, espaço para viver, tradições 
e saberes genuínos, heterogeneidade e, em 

especial, as pessoas, constituem a chave desta 
campanha, que pretende conquistar visitantes, 

ao longo dos próximos anos.
O cartão de vantagens Palmela Tourist Card e um 
novo sítio na internet, inteiramente dedicado ao 

turismo, deram o ponto de partida.
O Festival Queijo, Pão e Vinho, os Fins-de-Semana 
Gastronómicos temáticos e a Mostra de Vinhos de 

Fernando Pó são algumas das iniciativas
que abrem o calendário.

Foi aprovada a abertura de concurso público 
para a execução da empreitada
de construção da Ciclovia envolvente poente 
ao Pinhal Novo.O projeto, que permitirá ligar 
os troços já existentes, responde a um anseio 
antigo da população e visa promover modos 
de deslocação não poluentes, com maior 
qualidade e segurança para os utilizadores 
de bicicletas, e valorizar a freguesia, com um 
novo recurso, ambientalmente sustentável. 
         (p. 4)

Campanha “Palmela conquista” 
apresentada na BTL

(p. 9)

Em fevereiro, o Município deu início a um 
novo ciclo de trabalho descentralizado 

junto das cinco freguesias do concelho. 
As Semanas das Freguesias são, já, 

incontornáveis no calendário anual e 
decorrem ao longo do primeiro semestre 

do ano, promovendo um conjunto de 
reuniões, visitas e ações públicas que 

aprofundam os laços de cooperação com 
as Juntas e dão a conhecer empresas, 

associações e projetos que fazem a 
diferença na comunidade.

   (p. 16)

Trabalho descentralizado
aprofunda cooperação com Freguesias
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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
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• Correção
No Boletim Municipal 130, na página 14, a fotografia utilizada 
para ilustrar a notícia sobre os Show Cookings no Mercado 
Municipal de Pinhal Novo referia-se não a esta iniciativa, com
o Chef Rui Matias, do Restaurante Moscatello, mas à
I Feira Sénior, com o Chef Helder Martins. Pelo lapso, as nossas 
desculpas. 

Está a chegar à reta final o projeto Periphèria (Network of 
Smart Peripheral Cities for Sustainable Lifestyles), iniciativa 
internacional apoiada pelo Programa Europeu “CIP” (Progra-
ma Quadro de apoio à Competitividade e Inovação), no qual 
o município de Palmela está fortemente envolvido, a par de 
onze parceiros, provenientes de cinco países europeus (Por-
tugal, Suécia, Itália, Alemanha e Grécia). 
A inovação e o desenvolvimento de “Comunidades Inteligen-
tes” são os principais objetivos do Periphèria, onde são de-
senvolvidos projetos-piloto à medida das questões levantadas 
pelos parceiros, nos seus territórios. Em Palmela, o trabalho 
focou-se no conceito de “Município Inteligente” e assumiu, 
como desafio, facilitar o acesso dos serviços públicos às po-
pulações rurais.
Novos recursos e soluções tecnológicas têm vindo a ser estu-
dadas, no sentido de facilitar a relação entre o Município e as 
populações, numa perspetiva de participação e aproximação. 
A consolidação dos serviços municipais móveis, realizada 
através da Loja Móvel, foi o primeiro projeto a ser desenvol-
vido no âmbito do Periphèria, e é já considerado uma boa 
prática, a disseminar noutros países. 
Neste momento, estão em fase de conclusão e implementa-
ção dois outros projetos: o serviço de reservas online da Bi-
blioteca Municipal, com entrega através da Loja Móvel, em 
qualquer ponto do concelho e o desenvolvimento de conteú-

atas da Câmara Municipal
1926-28 disponíveis online
No âmbito do “Projeto de Digitalização das Atas da Câmara Municipal de Palmela 
– 1926/ 2001”, estão disponíveis, em www.cm-palmela.pt, as Atas da Câmara Muni-
cipal de Palmela, referentes ao período entre novembro de 1926 e janeiro de 1928. 
Considerando que não existem Atas anteriores à extinção do concelho, em 1855, 
este conjunto documental é particularmente importante, no contexto da Restauração 
do Concelho, em novembro de 1926, assumindo-se como base da identidade histó-
rica municipal. Também as Atas a partir de 1979, datilografadas e impressas, serão 
tratadas através do método OCR - Reconhecimento Ótico de Carateres e convertidas 
para formato PDF, prevendo-se a sua disponibilização para breve.
Para o vereador Luís Miguel Calha, 
responsável pelo Arquivo Municipal, 
«este projeto reveste-se de grande im-
portância para o concelho, significando 
uma aposta da autarquia na preserva-
ção e valorização de um património 
riquíssimo, como é o caso da nossa 
história local a partir da história da ad-
ministração». A disponibilização deste 
acervo contribuirá para «a realização 
de estudos e trabalhos de investigação 
académica, que pretendemos estimular, 
por parte de estudantes, historiadores, 
docentes e interessados na identidade 
do nosso território e das nossas gen-
tes». O vereador sublinha, ainda, que 
«este é, também, um contributo para a 
construção da identidade histórico-cul-
tural das nossas gerações mais novas, 
que pretendemos vir a valorizar cada 
vez mais, em parceria com os diversos 
atores locais».  

Fundo 
documental
do Palmelense
no arquivo 
Municipal
A Câmara Municipal de Palmela e 
o Palmelense Futebol Clube cele-
bram, em breve,  um protocolo com 
vista à formalização do depósito do 
fundo documental do clube no Ar-
quivo Municipal.
Esta colaboração pretende garan-
tir o tratamento arquivístico, a in-
ventariação e a digitalização de 
documentos, que permitam preser-
var e disponibilizar o acesso para 
consulta pública, investigação e 
utilização em exposições e outras 
iniciativas que tenham por obje-
tivo dar a conhecer a história do 
clube e do concelho. Com 83 anos 
de atividade, o Palmelense é uma 
referência no panorama desportivo 
da região.
Através do PRAIM – Programa de 
Recuperação de Arquivos de In-
teresse Municipal, a Câmara Mu-
nicipal tem apostado na sensibili-
zação das principais instituições 
e coletividades do concelho sobre 
a importância dos seus fundos do-
cumentais e a necessidade da sua 
preservação para memória futura. 

Periphèria na reta final

Projetos inovadores
levam serviços públicos
às populações rurais

dos informativos, de âmbito diverso, para aplicações móveis. 
Este último projeto desdobra-se, para já, na disponibilização 
de QR Codes nas paragens da Loja Móvel, com informação 
sobre horários, itinerários e serviços disponíveis; na criação 
de uma rede de informação turística no Centro Histórico de 
Palmela, através de QR Codes na sinalética de interpretação 
da paisagem, com acesso a informação extra bilingue e vídeos 
promocionais, e na conversão do site Palmela Turismo para 
aplicações móveis, com conteúdos extra: propostas de visita, 
factos históricos, vídeos, entre outros.
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Com a realização

da 19ª edição do Festival 

Queijo, Pão e Vinho, 

demos início a um novo 

ciclo de trabalho dedicado 

à divulgação dos nossos 

produtos locais de 

excelência, das nossas 

riquezas endógenas e 

das potencialidades da região. Sob o lema “Palmela 

Conquista”, que dá o mote a uma nova campanha 

promocional, continuamos a abrir caminho para que 

aquilo que sabemos fazer com arte, aquilo que nos 

diferencia e nos distingue, chegue cada vez mais longe. 

Ao longo do ano, serão muitos os certames e as 

iniciativas que, em parceria com os agentes locais, 

darão a conhecer a qualidade incontornável dos nossos 

vinhos, mas também dos queijos de ovelha,

da doçaria e da gastronomia, do artesanato

e da grande variedade de hortofrutícolas. Mais

do que de produtos, falamos de saberes, de tradições, 

de valores genuínos, da ligação à terra tão presente

na identidade das nossas gentes.

 Acreditamos que a crise - que continua a privar-nos 

de direitos básicos como o acesso à saúde, a uma 

educação de qualidade ou ao trabalho condigno

– é combatida, não com austeridade cega mas com a 

aposta nas muitas riquezas do país e com a valorização 

das pessoas que são, afinal, o nosso maior recurso.

É com esta certeza que deixo o convite para uma 

grande mobilização de todos os munícipes deste 

concelho nas comemorações do 39º aniversário do 25 

de abril. Em conjunto, vamos mostrar que o espírito 

de abril está mais vivo do que nunca e que vale a pena 

continuar a lutar por aquilo em que acreditamos. 

A UNESCO confirmou, em março, que o Dossiê de 
Candidatura da Arrábida a Património Mundial se 
encontra em conformidade e cumpre todos os requi-
sitos técnicos descritos nas Orientações Técnicas 
para a Aplicação da Convenção do Património Mun-
dial. Este é mais um passo de grande importância 
no processo, depois da entrega do Dossiê da Candi-
datura na Missão Portuguesa junto da UNESCO, em 
Paris, a 1 de fevereiro.
O dossiê – desenvolvido pela parceria composta pela 
AMRS, pelos municípios de Palmela, Sesimbra e Se-
túbal e pelo Instituto de Conservação da Natureza e 
da Floresta – tinha, já, merecido parecer positivo do 
Grupo de Trabalho Interministerial para o Patrimó-
nio Mundial. 
O processo ganhou dinâmica própria e tem contribuí-
do, de forma muito importante, para o debate, a refle-
xão e a partilha de ideias entre centenas de entidades 
e instituições, em torno da salvaguarda e valorização 
deste património comum. O conhecimento académi-
co e científico produzido para sustentar a candidatu-
ra permitiu, até, a descoberta de espécies endógenas 
da Arrábida e apresenta um valor incalculável para 
a passagem de testemunho às gerações futuras. Mais 
informação em http://arrabida.amrs.pt/

A constituição da Rede Intermuni-
cipal de Cooperação para o Desen-
volvimento foi celebrada, no dia 15 
de março, nos Paços do Concelho 
de Odivelas, com a participação da 
Presidente Ana Teresa vicente e a 
presença do Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação, Luís Brites Pereira, 
do Secretário-geral da Associação 
Nacional de Municípios Portugue-
ses, Artur Trindade, e do Chefe da 
Representação da Comissão Euro-
peia em Portugal, Luíz Sá Pessoa.
Palmela integra aquela que é a 
primeira rede de municípios por-
tugueses para o desenvolvimento, 
promovida pelo Instituto Mar-
quês de valle Flôr (IMvF), com o 
apoio da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e a par-
ticipação de outros treze municí-
pios – Amadora, Arraiolos, Faro, 

arrábida a Património Mundial
Candidatura cumpre requisitos

Palmela integra
rede Intermunicipal
de Cooperação para o Desenvolvimento

Grândola, Loures, Maia, Marinha 
Grande, Miranda do Corvo, Moita, 
Odivelas, Oeiras, Seixal e Setúbal. 
Através da constituição desta rede, 
os participantes comprometem-se 
a realizar um trabalho estruturado 
e eficaz de combate à pobreza e a 
reforçar as relações com cidades 
dos Países de Língua Oficial Por-
tuguesa.
A participação de Palmela nesta 
rede surge na sequência de um 
convite para integrar o projeto 
“Redes para o Desenvolvimento: 
da geminação a uma cooperação 
mais eficiente”, em 2010, justifi-
cado pela experiência e empenho 
demonstrados ao longo de 15 anos 
na área da cooperação descentra-
lizada.
Cofinanciado pela União Europeia 
e pelo Instituto da Cooperação e 
da Língua “Camões”, foi imple-

mentado pelo IMvF, em parceria 
com as Câmaras Municipais de 
Loures e da Marinha Grande, com 
o Fine+p – Forum für Internatio-
nal Entwicklung + Planung e com 
o Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade.
Além das atividades desenvolvi-
das nas áreas da formação, sensi-
bilização, divulgação e elaboração 
conjunta de documentos de orien-
tação estratégica, o projeto previa 
a constituição de uma Rede Inter-
municipal. 
A constituição desta rede não im-
plica qualquer encargo financeiro 
para o município e permite con-
correr, sem restrição, a financia-
mentos nacionais e internacionais, 
com vista à promoção de projetos 
de maior escala e duração, mais 
eficientes e de maior impacto nas 
comunidades beneficiárias. 
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na rua Francisco Carvalho Silva 

Câmara procede a desvio 
de coletores de águas
em Palmela
A autarquia procedeu, recentemente, ao desvio de cole-
tores de águas residuais domésticas e pluviais, na Rua 
Francisco Carvalho Silva (Quinta da Cerca), em Palmela. 
Esta intervenção, com um custo aproximado de 20 mil eu-
ros, teve como objetivo o restabelecimento da ligação das 
redes de drenagem da referida rua - que se encontravam 
interrompidas – à Avenida da Liberdade.
Os trabalhos em causa, que decorreram no âmbito da 
empreitada de Ampliação e Remodelação das Redes de 
Drenagem, revelaram alguma dificuldade técnica e moro-
sidade de execução, devido à profundidade da escavação 
(três metros em alguns locais), ao tipo de solo encontrado, 
maioritariamente rocha, bem como às condições meteo-
rológicas adversas que se verificaram durante o período 
de execução.

em Cabanas

Travessa
augusto Júlio
da Costa pavimentada 
No âmbito da sua intervenção de conservação e manuten-
ção das vias municipais, a Câmara concluiu, em dezembro 
último, a pavimentação da Travessa Augusto Júlio da Costa, 
em Cabanas, inserida numa zona de elevado aglomerado ur-
bano e ladeada em toda a sua extensão por edificações.
Os trabalhos, no valor de 31.800 euros, contemplaram a 
pavimentação da faixa de rodagem do troço entre a Rua Mi-
guel Cândido e a Rua Augusto Júlio da Costa e, ainda,  a 
rede de drenagem pluvial, permitindo a recolha superficial 
de águas.

Dando cumprimento aos compro-
missos do mandato, a Câmara Mu-
nicipal iniciou, no dia 18 de março, 
a repavimentação de um conjun-
to significativo de arruamentos, 
na zona da Sul Ponte, em Pinhal 
Novo. Os trabalhos, integrados na 
empreitada de conservação e ma-
nutenção de vias municipais para 
reabilitação superficial dos arrua-
mentos, têm o valor de 41.266,88 
euros (+ IvA) e contribuirão para 
melhorar o conforto e a segurança 
da circulação automóvel naquela 
zona.
A empreitada engloba, entre ou-
tras, a Rua Febo Moniz, Rua Capi-
tães de Abril, Rua Fernando Pes-
soa, Rua 7 de Fevereiro, um troço 
da Rua Camilo Castelo Branco, 
Rua de Damão e Rua de Diu.

nova conduta de água 
abastece Urbanização do Outeiro 
Está concluída a primeira fase da execução de uma con-
duta de abastecimento de água desde as muralhas do 
Castelo até ao início da Estrada do Cemitério, em Palme-
la. O projeto integra as obras de requalificação do Largo 
do Município e tem, como principal objetivo, abastecer 
a Urbanização do Outeiro. O prolongamento da rede de 
abastecimento de água cifrou-se num total de 330 me-
tros
A intervenção representa um investimento de 16.296 
euros e irá substituir, em definitivo, a ligação provisória 
existente, melhorando substancialmente as condições de 
fornecimento de água àquela zona da vila.

A autarquia concluiu a ligação do arruamento perpendicular 
à Rua maria manuel da silva, em Vale de Touros. os traba-
lhos consistiram na pavimentação de um troço com cerca 
de 13 metros em betão betuminoso, ladeado por passeios, e 
no calcetamento de um troço da Rua manuel maria da silva, 
com 42 metros, com calçada de calcário.

empreitada de repavimentação
decorre em Pinhal novo

aberto
Concurso Público
para construção
de Ciclovia
em Pinhal novo
A Câmara Municipal aprovou, em reunião pública do 
Executivo, o projeto e a abertura de concurso público 
para a execução da empreitada de construção da Ciclovia 
envolvente poente ao Pinhal Novo. 
Com um preço base de concurso de 349.620, 29 euros (+ 
IvA), a empreitada visa promover modos de deslocação 
suaves e não poluentes e a valorização ambiental dos es-
paços e vivências.
O projeto, a partir de uma proposta discutida com a RE-
FER, baseia-se num conceito de valorização de corredo-
res verdes, com reflexos na qualidade de vida dos cida-
dãos e no desenvolvimento da mobilidade sustentável no 
espaço urbano de Pinhal Novo.
A construção da Ciclovia, com um traçado de 1.600 me-
tros, contribuirá para a ligação das zonas norte e sul, mas, 
também, das zonas nascente e poente da vila, unindo tro-
ços já existentes. Permitirá ligar a zona de vila Serena à 
estação ferroviária de Pinhal Novo e ao extremo sul da 
vila através do loteamento val´Flores, conferindo sentido 
à sua ampliação para o setor nascente, podendo, no futu-
ro, dar origem a um anel circular à vila, com possibilida-
des de ligação ao seu interior.
Esta intervenção surge do aproveitamento de um espaço 
do domínio público ferroviário, cedido e protocolado com 
a REFER, para a instalação das vias verdes, conceito que 
pretende ligar, através destes corredores, grande parte do 
espaço europeu.
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com estacionamento 
gratuito até ao verão 
Até 15 de agosto, o estacionamento no parque 
da Estação Ferroviária da Penalva, em Quinta do 
Anjo, será gratuito. A campanha, promovida pela 
Fertagus, pretende dinamizar a estação da Pe-
nalva e incentivar a utilização do comboio, com 
vantagens para os utilizadores e para o ambiente. 
O acesso ao parque será livre, podendo ser utili-
zado quer por utentes com bilhete simples, quer 
pelos utentes detentores de passe.

Concurso 
Público para 
intervenção 
na rede 
Hidrográfica 
adjudicado 
O Concurso Público para a lim-
peza e desobstrução das linhas de 
água da rede hidrográfica do con-
celho de Palmela foi adjudicado 
pelo valor de 8.130 euros.
Já foram executadas, entre outras, 
intervenções na Ribeira do Livra-
mento (Baixa de Palmela) e na 
vala da Salgueirinha (Lagoinha 
e Pinhal Novo), num total de 800 
dos 2.650 metros lineares de linha 
de água considerados prioritários.
Como o orçamento disponível para 
este efeito é inferior ao usual, a au-
tarquia está a fazer um esforço no 
sentido de abranger o maior núme-
ro de ações, por forma a garantir o 
escoamento e a diminuir os riscos 
de inundações. 

Circuito 
Urbano
de Pinhal 
novo
com novo 
passe mensal 
O Circuito Urbano de Pinhal Novo 
conta, desde fevereiro, com um 
passe mensal - uma nova moda-
lidade, mais prática e económica, 
que pode ser solicitada no balcão 
da Loja do Cidadão de Pinhal 
Novo. Mediante a aquisição de 
uma vinheta mensal de 20,50 eu-
ros, este título de transporte per-
mite a deslocação, sem limite de 
viagens, no transporte público que 
serve a vila e efetua 27 paragens, 
junto dos principais serviços e 
equipamentos escolares.
Este serviço, em funcionamento 
desde 2009, veio responder a uma 
necessidade da população e tem 
contribuído para a melhoria da 
mobilidade e do ambiente.

Sensibilização ambiental
e requalificação dos espaços Públicos

Câmara promoveu 
plantação de árvores
com envolvimento
da comunidade
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Ár-
vore, a Câmara Municipal de Palmela promoveu, no 
dia 11 de março, na Urbanização Colinas da Arrábida, 
em Quinta do Anjo e no dia 23, na Urbanização villa 
Paraíso, em Pinhal Novo, a plantação de 8 dezenas de 
árvores – pinheiros mansos e sobreiros.
As iniciativas contaram com a colaboração de duas 
turmas das escolas EB1/JI de Bairro Alentejano e EB 
Cabanas, das empresas FIT – Fomento da Indústria 
do Tomate, SA, Amarsul, Setcom, Slem – Grupo Ba-
mesa, Hempel e Autoeuropa, Centro de Reciclagem 
de Palmela, moradores e comunidade, em geral. 
As árvores plantadas fazem parte do conjunto de 
1.500 exemplares que a autarquia recebeu no âmbito 
de uma candidatura apresentada ao projeto “Floresta 
Comum”, que pretende dotar o município de espécies 
florestais importantes para a intervenção no espaço 
verde urbano.
As restantes árvores estão, atualmente, acondiciona-
das em viveiro, onde permanecerão até adquirirem as 
dimensões adequadas para que a sua plantação em 
local definitivo seja bem-sucedida.

“Compostar, outra forma de reciclar” é o nome do programa 
de incentivo à compostagem doméstica que a Câmara Mu-
nicipal de Palmela e a AMARSUL, entidade responsável 
pela gestão, tratamento e valorização de resíduos sólidos 
urbanos da Margem Sul do Tejo, estão a promover. A pre-
venção da produção de resíduos domésticos e a produção 
de fertilizante natural são os principais objetivos deste pro-
grama, que consiste na oferta de um compostor e de ações 
de formação, bem como no acompanhamento continuado 
a cada família ou instituição que queira participar. Serão 
disponibilizados 110 compostores, a atribuir por ordem de 
inscrição. O programa é aberto a agregados familiares do 
concelho de Palmela que possuam habitações com quintal, 
horta ou jardim, bem como instituições ou escolas com con-
dições para a prática de compostagem. Para saberem mais 
sobre o processo e aprenderem a fazer compostagem do-
méstica, os participantes são convidados a frequentar uma 
breve ação de formação.
O projeto é co-financiado pela Agência Portuguesa do Am-
biente, no âmbito do plano de prevenção de resíduos urba-
nos.

Programa
de incentivo
à compostagem
doméstica em curso

Porquê 
compostar?
A maior parte do lixo é cons-
tituída por resíduos biodegra-
dáveis (restos de comida, re-
síduos de jardim ou de horta) 
que, em vez de serem enviados 
para o aterro sanitário, podem 
ser reciclados. Através de um 
processo de transformação 
biológica, a que se dá o nome 
de compostagem, é produzido 
um excelente fertilizante na-
tural – o composto – que pode 
ser utilizado, de forma gratui-
ta e com múltiplas vantagens 
para o ambiente.



Cineteatro
S. João e Igreja
da Misericórdia 
são Monumentos
de Interesse Público
Foram publicadas, em Diário da República, as Portarias que 
classificam como Monumento de Interesse Público o Cineteatro 
S. João e a Igreja da Misericórdia de Palmela. Foi, também, 
fixada a Zona Especial de Proteção do Cineteatro, que visa sal-
vaguardar o seu enquadramento arquitetónico e a sua ligação 
visual com o tecido urbano próximo e, em especial, com o Largo 
de S. João. A classificação dos dois imóveis, inseridos no Centro 
Histórico da vila, defende e valoriza o património histórico e 
cultural do concelho.
Sala de espetáculos por excelência do concelho e da região, o 
Cineteatro foi mandado erigir por Humberto da Silva Cardoso 
e abriu portas a 26 de julho de 1952. Encerrado em 1981 e 
reaberto em 1991, depois da aquisição pelo Município, o equi-
pamento foi alvo de uma intervenção profunda de recuperação, 
concluída em 2010. A intervenção incidiu no restauro e con-
servação do edifício e na realização de um conjunto de obras e 
infraestruturas fundamentais para a sua qualidade, segurança 
e modernização, de acordo com os novos usos e valências que, 
atualmente, comporta.
A Igreja da Misericórdia de Palmela é testemunho simbólico 
e religioso da Irmandade da Misericórdia, fundada na vila, em 
1529. As obras de edificação da sua sede, que incluiu igreja 
e hospital, perduraram até 1566. Situado na Praça Duque de 
Palmela, o tempo apresenta linhas arquitetónicas austeras, com 
nave única, e um interior ricamente decorado com azulejos de 
manufatura anterior a 1640, painéis azulejares do início do sé-
culo XvIII e altares-urna de talha dourada, em Estilo Nacio-
nal. Cemitério de Palmela

com novo horário
O Cemitério de Palmela tem um novo horário de funcio-
namento, de terça-feira a domingo, entre as 8h30 e as 
12h00 e entre as 13h00 e as 16h30h, com encerramento 
à segunda-feira.
A necessidade de efetuar intervenções de manutenção e 
limpeza, e a realização de exumações - operação sensí-
vel, e suscetível de perturbar os visitantes – justificam o 
dia de encerramento.
Estão salvaguardadas, às segundas-feiras, as inumações 
inadiáveis, e a abertura em datas que, pela sua natureza, 
geram um maior número de visitas ao cemitério, como o 
Dia de Todos os Santos, Natal, Ano Novo, Dia do Pai e 
Dia da Mãe, entre outras.

PMe excelência
empresas
do concelho 
premiadas
pelo IaPMeI
A Casa Ermelinda Freitas - vinhos, a E. A. 
D. - Empresa de Arquivo de Documentação, 
a Metalomecânica 3 Triângulos, a Resibras - 
Companhia Portuguesa de Resinas para Abra-
sivos, a Socieduca - Sociedade de Educação 
e vítor Ganchinho - Ilumina são as seis em-
presas do concelho de Palmela distinguidas, 
este ano, pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 
com o Estatuto PME Excelência 2012. Des-
tinado às pequenas e médias empresas que 
apresentaram os melhores desempenhos no 
exercício de 2011, este estatuto foi entregue 
em janeiro, numa cerimónia realizada em Bra-
ga, com a presença do Ministro da Economia e 
do Emprego e do Secretário de Estado do Em-
preendedorismo, Competitividade e Inovação. 
Pretende-se, assim, sinalizar o mérito destas 
empresas através de um instrumento de repu-
tação, que associa condições de maior facili-
dade no acesso ao crédito, melhores condições 
de financiamento e de aquisição de produtos 
ou serviços, facilitação na relação com a banca 
e a administração pública, e um certificado de 
qualidade na sua relação com o mercado.
A seleção das PME Excelência é feita anu-
almente a partir do universo das PME Líder 
– que, em 2012, foi atribuído a 35 empresas 
do concelho de Palmela - criando um instru-
mento de visibilidade acrescida para o grupo 
de empresas que se destaque pelos melhores 
resultados.

Plano de Pormenor
da Quinta do Canastra, Terrim

relatório da discussão 
pública já está 
disponível
O relatório de resultados do período de discussão públi-
ca do Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística 
da Quinta do Canastra, Terrim, na freguesia de Pinhal 
Novo, foi aprovado e está disponível para consulta pelos 
interessados.
A consulta pode ser efetuada presencialmente, na Câ-
mara Municipal de Palmela ou na Junta de Freguesia de 
Pinhal Novo, bem como no sítio oficial do Município, em 
www.cm-palmela.pt.
O documento de gestão do território esteve em discussão 
pública até ao final de 2012, promovendo a intervenção 
dos interessados no processo de planeamento, e foi alvo, 
também, de uma sessão de esclarecimento na sede da 
Associação de Moradores da Quinta do Sobral e Canas-
tra – Terrim.

O FIAPAL – Fórum da Indústria 
Automóvel de Palmela promoveu, 
a 24 de janeiro, na Biblioteca Mu-
nicipal de Palmela, uma sessão 
de esclarecimento sobre o eixo 
ferroviário de transporte de mer-
cadorias, a operar entre Portugal e 
a Alemanha. A sessão, que contou 
com a presença do operador ferro-
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deu a 

conhecer 
eixo 

ferroviário 
Portugal - 
Alemanha

viário DB Shenker, pretendeu dar 
a conhecer este eixo ferroviário 
e as suas estações logísticas, sa-
lientando as suas potencialidades 
como ferramenta para o aumento 
da competitividade das empresas 
ligadas à região.
Na ocasião, foram apresenta-
dos casos de estudo de empresas 

que já utilizam a ferrovia, como a 
volkswagen Autoeuropa ou a Pal-
metal.
O evento despertou o interesse 
junto dos parceiros do cluster 
automóvel e contou com cerca de 
meia centena de participantes, em 
representação de empresas da re-
gião, do IAPMEI e da AICEP.
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e Isabel ruth
apresentaram livros
em Palmela
Em março, a Biblioteca Municipal de 
Palmela recebeu as visitas de Américo 
Morgado  e de Isabel Ruth, que estiveram 
entre nós para apresentar os seus traba-
lhos mais recentes. Américo Morgado deu 
a conhecer “Melodia de Água”, no dia 9, 
seguida de uma sessão de poesia. Natural 
de Lisboa, Américo Morgado viveu gran-
de parte da sua juventude em Abrantes. 
É licenciado em Filosofia e professor na 
Escola Superior de Educação de Lisboa. 
Isabel Ruth apresentou a 16 de março 
a sua autobiografia poética e fotográfica 
“Fotopoesia”, com prefácio de Urbano 
Tavares Rodrigues.
O encontro contou com poemas ditos pela 
atriz e uma sessão de autógrafos. Bailari-
na desde os 12 anos, Isabel Ruth é mais 
conhecida como atriz de teatro e cine-
ma. Participou, até hoje, em 63 filmes, e 
tornou-se atriz fetiche de Paulo Branco 
e presença regular nos filmes de Manoel 
de Oliveira. No Festival de Cinema de 
Moscovo de 1995, foi eleita como Melhor 
Atriz. Em 2007, recebeu o Globo de Ouro 
com a sua interpretação em “Vanitas”, 
de Paulo Rocha. A escrita e a composição 
musical são mais algumas das áreas artís-
ticas a que se dedica.

Biblioteca
de Palmela 
recebe 
Workshop sobre 
alimentos 
Saudáveis
A Biblioteca de Palmela 
recebe, no dia 30 de abril, 
às 17h00, o workshop 
“vida sã com alimentos 
sãos”. 
Com entrada livre e 
duas horas de duração, 
este workshop sobre 
os alimentos e os seus 
efeitos terapêuticos, será 
apresentado por Maria 
de La-Salete, licenciada 
em Naturologia, com 
especialidade em 
Osteopatia pela Escola 
Superior de Biologia e 
Saúde/Instituto Superior
de Naturologia Galeno.
Mais informações e 
inscrições através do e-mail 
db@cm-palmela.pt ou pelo 
telefone 212 336 632.

À semelhança do Projeto “Conversas Infor-
mais – venha Falar de Saúde” a “Loja Mó-
vel do Cidadão” foi selecionada como boa 
prática que contribui para tornar os territó-
rios mais amigos das pessoas idosas, por um 
grupo de peritos nacionais e internacionais, 
no âmbito do projeto cIDADES, movimento 
internacional a que o município de Palme-
la está associado. Nesse sentido, foram re-
colhidas e validadas, a nível nacional, 123 
práticas, das quais foram selecionadas 15, 
consideradas mais relevantes e onde figu-
ram os projetos de Palmela. 
O município apresentou um conjunto de 
nove projetos, disponíveis, para consulta, na 
brochura publicada pela Associação vida, 
promotora do projeto cIDADES, no site 
http://cidades.projetotio.net. “Poceirão mais 
Perto” – vaivém; “vaivém Social” – Pinhal 
Novo; “Oficina Social Domiciliária” – Quin-
ta do Anjo; Implementação da apresentação 
da Revista da ARPI – Pinhal Novo; “Clique 
sem Idade” – ações de formação; “viatura 
de Atendimento Móvel/Loja Móvel do Cida-
dão”, “Tudo à Mão” – atendimento munici-
pal integrado; implementação da realização 
do espetáculo “Musicando” e “Conversas 
Informais: venha falar de saúde” são os pro-
jetos publicados na brochura.

Clique Sem Idade 2013
novas ações de formação
em noções básicas de informática
Durante o mês de março, o Município abriu inscrições 
para novas ações de formação de noções básicas de in-
formática, no âmbito do Projeto “Clique sem Idade”, di-
rigidas à população a partir dos 55 anos, residente nas 
diferentes freguesias do concelho de Palmela.
O “Clique Sem Idade” é um projeto de informática, cria-
do em 2009 dirigido à população adulta e sénior residen-
te no concelho, que possibilita o acesso a novas aprendi-
zagens através do contato com as TIC – Tecnologias de 
Informação e Comunicação.
A democratização da utilização dasTIC, por forma a ga-
rantir o exercício dos direitos de cidadania, o reforço das 
relações de convívio e a aproximação das gerações são 
alguns dos objetivos deste projeto.
Mais informações em www.cm-palmela.pt ou através do 
telefone 212 336 606.

“Memórias, Magias e Histórias”
Passatempo criativo
une diferentes gerações 
A Câmara Municipal de Palmela está a 
promover o passatempo “Memórias, Ma-
gias e Histórias” junto de várias IPSS 
do concelho: Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo, 
Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, 
Centro Social de Lagameças e União So-
cial Sol Crescente da Marateca. A ativi-
dade, ligada ao mundo da literatura e da 
dramaturgia, é desenvolvida em três fases 
e decorre até abril. Na primeira fase, a 
Equipa de Animação da Rede Munici-
pal de Bibliotecas Públicas apresenta um 
conto original junto do público destas ins-
tituições e desafia os participantes para 
um jogo de grupo, que pretende estimular 
a criatividade e conduzir à produção de 
pequenos contos. De seguida, é lançado o 
desafio “Memórias, Magias e Histórias”, 
em que as instituições são convidadas a 
apresentar contos originais, que serão, 
posteriormente, apreciados por um júri, 
que incluirá crianças e educadores das 
escolas do concelho. Na fase final, o conto 
selecionado será dramatizado e apresen-
tado pelos idosos da instituição ganha-
dora às restantes instituições e à comu-
nidade educativa de 1º ciclo. Promover o 
envelhecimento ativo, a solidariedade e a 
cooperação entre gerações, valorizando a 
partilha de experiências de vida, memó-
rias e saberes e incentivando o público 
sénior a viver a vida de forma mais sau-
dável, independente e preenchida, são os 
principais objetivos do passatempo. 

Bibliotecas de Palmela
e Pinhal novo 
recebem
serões de contos 
literários
Mensalmente, as Bibliotecas Municipais 
de Palmela e de Pinhal Novo recebem a 
iniciativa “Contos Connosco” - serões de 
contos literários, com entrada livre, numa 
organização da Câmara Municipal de 
Palmela. Estes serões destinam-se a di-
vulgar o melhor da literatura, através da 
leitura de um conto selecionado, seguida 
de um momento de conversa e partilha de 
ideias. Nos próximos meses, a iniciativa 
“Contos Connosco” decorrerá nos dias 11 
de abril e ___ de maio, em Palmela, e nos 
dias de abril e ___ de maio, em Pinhal 
Novo, sempre às 21 horas. 

Loja Móvel do Cidadão
Projeto 

municipal 
selecionado 

como prática 
amiga das 

pessoas idosas

A viatura de Atendimento Móvel, disponí-
vel desde janeiro de 2010, tem funções de 
“Loja móvel do Cidadão”, com acesso a 
diversos serviços (Direção-geral da Admi-
nistração da Justiça; Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres; Portal do Cida-
dão; Instituto da Segurança Social; Institu-
to dos Registos e Notariado, ARS; ADSE e 
CGA). Este serviço permite, também, resol-
ver assuntos da autarquia, nomeadamente, 
nas áreas do urbanismo, águas, publicidade 
e ocupação de espaços públicos; estabele-
cimentos comerciais; venda ambulante; li-
cenças de ciclomotores e veículos agrícolas; 
senhas de refeições e transportes escolares; 
registo de cidadãos comunitários; licencia-
mentos e vistorias; apresentação de opini-
ões, sugestões ou reclamações; divulgação 

de oferta cultural, desportiva, turística e de 
lazer.

A voz dos Peritos:

Loja móvel do Cidadão
«O projeto é uma mistura 
interessante duma oferta de 
“e-government” e um atendimento 
desconcentrado que pretende resolver 
os problemas de todas as pessoas 
nas zonas rurais, não somente das 
pessoas idosas. (…) É um projeto 
muito importante e um exemplo para 
os municípios rurais que têm de dar 
resposta aos desafios causados pelas 
mudanças demográficas».

Marc Bovenschulte
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Bênção das Fogaças
no Dia de Santo amaro
promove doçaria típica
Evocando o ritual que as gentes de Palmela 
realizavam todos os anos, a 15 de janeiro, Dia 
de Santo Amaro, a Confraria Gastronómica de 
Palmela e a Igreja Paroquial, apoiadas pela 
Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal, 
cumpriram, mais uma vez, a Bênção das Foga-
ças na Igreja de S. Pedro.
A Confraria e vários fiéis subiram ao Altar 
para depositar as suas fogaças, posteriormente 
benzidas pelo Pároco José Maria Furtado, que 
recordou a história de Santo Amaro - a quem a 
população da vila fazia promessas, pedindo a 
proteção da saúde, das colheitas e dos animais 
– e revelando a existência de uma relíquia do 
Santo na paróquia. No final, as Fogaças foram 
vendidas, com o proveito a reverter para o 
apoio a famílias carenciadas. 
Além da tradição religiosa, a Bênção das Fo-
gaças constitui, hoje em dia, um momento alto 
de divulgação da Fogaça de Palmela. A Câ-
mara Municipal, através do programa “Palme-
la – Experiências com Sabor”, tem promovido 
e apoiado a realização de iniciativas várias – 
cursos, workshops, concursos - ligadas à divul-
gação, à preservação das receitas e ao aumento 
da sua produção. Em maio, regressa o Concur-
so de Fogaça de Palmela e será realizado um 
Show Cooking dedicado àquela que é a estrela 
da nossa doçaria.

Serviço de Metrologia
com qualificação renovada
O despacho de qualificação do Serviço de Metrologia da 
Câmara Municipal de Palmela, emitido pelo Instituto Por-
tuguês da Qualidade, foi renovado, na sequência da audi-
toria anual realizada pela Direção Regional da Economia 
de Lisboa e vale do Tejo, do Ministério da Economia e do 
Emprego, que atestou os requisitos de qualidade desta uni-
dade orgânica para a execução do controlo metrológico.
A boa organização do serviço, baseada num sistema de 
gestão da qualidade, a conformidade dos procedimentos e 
a eficácia demonstrada justificam a renovação da qualifica-
ção do serviço.
Esta unidade orgânica tem a responsabilidade da verifica-
ção de todos os instrumentos de pesagem, pesos e conta-
dores de tempo, em funcionamento no concelho, e presta 
serviço, há vários anos, a agentes económicos de concelhos 
limítrofes, assumindo-se como uma referência no apoio à 
atividade económica, pela qualidade que evidencia no de-
sempenho das suas funções, promovendo a defesa dos di-
reitos dos consumidores. Em 2012, foram verificados 1425 
equipamentos, correspondendo a uma receita superior a 28 
mil euros, que se mantém estável há vários anos.

Até abril, a PSIquatro/ Tempos Brilhantes promove, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Palmela, um programa de formação e coaching em 
empreendedorismo para desempregados do município. Este programa 
– que integra ações de formação, sessões de coaching, workshops te-
máticos e uma sessão de networking - tem como objetivo desenvolver 
capacidades empreendedoras nos desempregados que pretendam iniciar 
um negócio. A 8 de março, a organização promoveu o Dia do Empreen-
dedor, onde os formandos tiveram oportunidade de apresentar, já, o seu 
produto ou serviço, de forma a averiguar a recetividade junto do públi-
co. As propostas foram bem recebidas pela população da vila de Palme-
la e todos os produtos foram vendidos, o que deu aos empreendedores 
uma perspetiva de futuro bastante promissora. O interesse dos projetos 
e produtos apresentados foi sublinhado pelo vereador Luís Miguel Ca-
lha, que os considerou «uma mais-valia para o desenvolvimento econó-
mico do concelho». Durante a tarde, realizou-se, também, uma sessão 
de storytelling para partilha de experiências, na Biblioteca de Palmela, 
com a participação de Ângela Gonçalves, empreendedora local, que deu 
a conhecer o percurso que levou à constituição da marca Nobre Terra. 
O programa de formação culmina em abril, com a apresentação final dos 
projetos de negócio ao Município e a empresários, com vista ao desenvol-
vimento  de parcerias locais, e posterior avaliação.

A Câmara Municipal de Palmela e os parceiros en-
cerraram, em festa, o programa “Palmela, Cidade 
Europeia do vinho 2012” com uma cerimónia rea-
lizada no Cineteatro S. João, a 2 de fevereiro.
A sala encheu para a iniciativa, que marcou o fi-
nal de um ano de trabalho em prol da promoção 
do vinho da região e, em geral, da sua cultura, do 
património, da oferta turística e das suas potencia-
lidades.
Produtores de vinho, agentes culturais e económi-
cos, movimento associativo, entidades locais, regio-
nais e nacionais, Embaixadores “Palmela, Cidade 
Europeia do vinho 2012” e população uniram-se 
nesta celebração de um ano de sucesso. A cerimó-
nia contou com as participações da AMPv - As-
sociação dos Municípios Portugueses do vinho e 
da RECEvIN – Rede Europeia de Cidades do vi-
nho, parceiros do município de Palmela, que teve a 
oportunidade de ser pioneiro, em 2009, como pri-
meira Cidade do vinho nacional, e em 2012, como 
primeira Cidade Europeia do vinho.
Nesta noite, foi a vez de entregar o título de Cidade 
do vinho 2013 à vidigueira, na pessoa do Presi-
dente Manuel Narra, e de passar o testemunho de 
Cidade Europeia do vinho ao município italiano de 
Marsala e à sua Presidente, Giulia Maria Adamo. 
Em conjunto com a AMPv e a RECEvIN, Palmela 
estendeu o convite às duas cidades para o desen-
volvimento de trabalho de parceria e intercâmbio, 

“Palmela, Cidade europeia do Vinho 2012” chegou ao fim
Um ano de trabalho e sucessos para a região

que permita a promoção dos territórios e a criação 
de sinergias.

Mais visibilidade e novas parcerias
lançam pontes para o futuro

Em jeito de balanço, a organização aproveitou o 
momento para apresentar os números que marca-
ram o ano CEv. Mais de uma centena de iniciativas 
– festivais e mostras de vinhos e produtos locais, 
fins de semana gastronómicos, jantares vínicos, 
cursos de provas, seminários e encontros académi-
cos, cruzamentos do mundo do vinho com diver-
sas expressões artísticas, campanhas de consumo 
responsável, entre outras – 330 mil visitantes e a 
visibilidade na comunicação social e em diversos 
eventos nacionais e internacionais são fatores que 
atestam o contributo do programa para a promoção 
turística da região. São, também, de realçar as re-
lações de trabalho estabelecidas com diversas en-
tidades nacionais e internacionais, que nos abrem 
novas portas, e os 159 vinhos premiados durante 
o ano em concursos nacionais e internacionais. O 
reconhecimento continuado da qualidade do vi-
nho produzido no concelho de Palmela e na região 
da Península de Setúbal vem sublinhar, uma vez 
mais, a importância deste setor para a economia 
local e o seu papel impulsionador para outras áreas 
e investimentos.

Formação em empreendedorismo apoia criação de emprego
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Fins de Semana 
Gastronómicos
estão de volta
Um ano de sabores 
para descobrir
e partilhar
Estão de volta os Fins de Semana Gastronómicos no conce-
lho de Palmela. A iniciativa, promovida pela Câmara Munici-
pal com os restaurantes aderentes, é desenvolvida no âmbito 
do projeto “Palmela – Experiências com Sabor!”, que, desde 
2011, aposta na promoção da gastronomia e do tecido económi-
co ligado à restauração, sempre de mãos dadas com os produtos 
locais de qualidade, onde se encontram alguns dos nossos prin-
cipais cartões de visita.
O calendário 2013 tem início em abril, com dois fins de se-
mana dedicados ao Queijo de Ovelha (5, 6, 7, 12, 13 e 14), 
seguidos de uma novidade: a promoção da Sopa Caramela, com 
dois fins de semana inteiramente dedicados a esta iguaria bem 
tradicional (31 de maio, 1, 2, 7, 8 e 9 de junho). No verão, as 
estrelas serão a diversidade e a frescura da fruta (12, 13, 14, 
19, 20 e 21 de julho) e do vinho de Palmela (30, 31 de agosto, 
1, 6, 7 e 8 de setembro).
A terminar, o S. Martinho convida a um brinde com o Moscatel 
de Palmela, que demonstrará toda a sua versatilidade em emen-
tas especiais e inovadoras (8, 9, 10, 15, 16 e 17 de novembro). 
Além dos fins de semana, o programa contempla, ainda, o Mês 
da Fogaça, com um Show Cooking de Fogaça de Palmela a 4 de 
maio e o Concurso de Fogaça a 11 de maio, e mais uma edição 
do Concurso de Gastronomia de Palmela, a decorrer entre 13 e 
22 de setembro. Um ano recheado de sabores, onde não pode 
perder pitada.

Palmela marcou, mais uma vez, presença na 
BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa. Realizada, 
anualmente, na FIL, no Parque das Nações, 
a BTL é a maior feira de turismo em território 
nacional e constitui uma oportunidade 
privilegiada para contactar com os profissionais 
do setor e clientes de várias nacionalidades, e 
para dar a conhecer as potencialidades da região. 
No âmbito da sua participação no certame, 
o Município apresentou, em primeira mão, o 
Palmela Tourist Card, no pavilhão da Entidade 
Regional de Turismo de Lisboa e vale do Tejo. 
Este novo cartão pretende organizar a oferta 
turística do território, permitindo apresentar 
propostas mais vantajosas, em articulação com os 
operadores turísticos da região. A fidelização de 
turistas e visitantes e a criação de novos circuitos 
de divulgação da atividade são mais alguns dos 
objetivos deste projeto, ao qual podem aderir, 
desde já, todos os interessados. Até ao momento, 
são mais de quatro dezenas os operadores que se 
associaram ao Palmela Tourist Card, da hotelaria 
à restauração, passando pela animação turística e 
cultural.

A Comissão vitivinícola Regional da Península de Setúbal foi 
agraciada com o Grande Prémio do vinho “Organização do Ano 
2012” pela Revista de vinhos, publicação de referência na área 
dos vinhos e gastronomia. O crescimento dos produtores da 
região em tempo de crise, com o apoio da CvRPS, justifica a 
escolha da publicação, que levou a cabo a eleição pelo 16º ano 
consecutivo.
Em 2012, a Comissão aumentou o número de litros de vinho 

Continua aposta 
forte no turismo

Palmela
Tourist Card

lançado na BTL
Campanha “Palmela Conquista”
traz novidades

O Palmela Tourist Card é uma das vertentes da 
nova campanha turística “Palmela Conquista”, 
que fez, também, a sua estreia, em Lisboa. 
Esta nova campanha assenta na exploração 
das potencialidades, valores endógenos e 
principais produtos turísticos (património natural 
e cultural, gastronomia e vinhos, golfe, entre 
outros) para posicionar Palmela enquanto destino 
de qualidade e dar continuidade ao trabalho 
construído ao longo do programa “Palmela, 
Cidade Europeia do vinho 2012”.
Qualidade de vida, espaço para viver, tradições e 
saberes genuínos, heterogeneidade e, em especial, 
as pessoas, constituem o fulcro desta campanha, 
que será implementada ao longo dos próximos 
anos.
Em noite de novidades, o Município apresentou, 
ainda, o novo sítio Palmela Turismo, 
disponível em http://turismo.cm-palmela.pt com 
toda a informação sobre o melhor que Palmela 
tem para oferecer.

Comissão
Vitivinícola regional 

eleita 
“Organização
do ano 2012”

certificado em mais de dois milhões de litros, o equivalente a 
mais de 30 milhões de garrafas certificadas.
Nos últimos cinco anos, a Península de Setúbal aumentou o seu 
volume de vendas em mais de 35% e posiciona-se, já, como a 
terceira Região que mais vinhos com Denominação de Origem 
(Moscatel de Setúbal, Moscatel Roxo e Palmela) e Indicação 
Geográfica (vinho Regional Península de Setúbal) vende em 
Portugal.

Entre 5 e 7 de abril, todos os caminhos foram dar a S. Gonçalo, freguesia 
de Quinta do Anjo. A qualidade dos produtos locais e a certeza de um fim-
de-semana aprazível, com propostas para toda a família, em pleno Parque 
Natural da Arrábida, fez da 19ª edição do Festival Queijo, Pão e vinho 
mais um sucesso, com a presença de milhares de visitantes e reflexos muito 
positivos nas vendas.
Ao longo dos três dias, cerca de meia centena de empresas deram a co-
nhecer e a provar o Queijo de Azeitão e demais queijos de ovelha, o pão 
e os vinhos da região, bem acompanhados pela gastronomia, pela doçaria 
tradicional, pelo mel e pela fruta. Promovido pela ARCOLSA – Associação 
Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida, com a 
Câmara Municipal de Palmela, o programa do Festival integrou uma novi-
dade - a Bênção dos Rebanhos, junto à capela de S. Gonçalo, no sábado de 
manhã, uma tradição perdida há algum tempo e que volta, assim, a tomar 
o seu lugar na vida da comunidade. Laboratórios do Gosto com provas co-
mentadas de vinhos e Queijo de Azeitão, animação musical, workshops 
de dança e espetáculos pelas coletividades do concelho, passeios pedestres, 
em BTT e a cavalo, espetáculos equestres e aulas de equitação, demonstra-
ções caninas e de tosquia, animação infantil pelo Centro Social de Quinta 
do Anjo no espaço do Museu do Ovelheiro e as já incontornáveis corridas 
de ovelhas no “ovinódromo” foram mais algumas atividades que fizeram a 
história do fim-de-semana. Destaque, ainda, para os Show Cookings com 
alguns dos melhores Chefs nacionais, que utilizaram os produtos locais 
para a elaboração de ementas inovadoras, harmonizadas com os vinhos das 
adegas da região. 

Festival foi um sucesso
Queijo, Pão e Vinho
conquistaram
milhares de visitantes
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“Conversas na aldeia” |
em Quinta do anjo
Documentário sobre 
arrábida motiva 
conversa sobre 
Património natural
A Câmara e a Junta de Freguesia de Quinta 
do Anjo promoveram no dia 22 de março, às 
22h30, na Junta de Freguesia, a Conversa na 
Aldeia “Da Serra ao Mar”.
A partir do visionamento do documentário 
“Arrábida – da serra ao mar”, propôs-se o 
cruzamento com memórias que revelam a 
importância da serra enquanto paisagem que 
se impõe, fonte de subsistência e espaço que 
molda saberes e tradições.
As Conversas na Aldeia, com frequência gra-
tuita, tiveram início em maio de 2012, com a 
iniciativa “Marcas d’Água”, nos Tanquinhos, 
encontro que assinalou o Dia Internacional 
das Histórias de vida.

“Homens de Oração e Homens de ação: 
Mestres e Freires”
Biblioteca de Palmela acolhe Curso 
sobre Ordens Militares em abril
A Câmara Municipal, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) 
e o Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE) pro-
movem, nos dias 20 e 21 de abril, na Biblioteca Municipal de Palmela, o 12º 
Curso sobre Ordens Militares.
O curso tem como objetivo principal reunir, num encontro científico, especia-
listas da área da História e da Literatura sobre Ordens Religioso-Militares e 
apresentar e discutir temas e problemas que colocam a esta área de investi-
gação.
Enquadrando-se nas mais recentes orientações historiográficas, este curso 
tem como tema “Homens de Oração e Homens de Ação: Mestres e Freires”. 
Neste sentido, dá continuidade a uma das questões mais significativas no 
atual estado do conhecimento, refletindo sobre a articulação entre estas insti-
tuições e a nobreza portuguesa.
As sessões teóricas do primeiro dia do curso completam-se com uma visita, no 
segundo dia de trabalhos, ao Palácio de Sintra.
Mais informações junto do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago 
(GEsOS), através do telefone 212336640, do fax 212336641 ou do email pa-
trimonio.cultural@cm-palmela.pt.

Parque Venâncio 
ribeiro da Costa
viveu
Dia das Merendas
A Câmara Municipal – em parceria com a Palme-
la Desporto, a Academia dos Saberes, a Confraria 
Gastronómica de Palmela, o Grupo 40 de Palmela 
e a AJITAR – recuperou a tradição do Dia das Me-
rendas em Palmela e reviveu-a no dia 8 de abril, 
no Parque venâncio Ribeiro da Costa, com a co-
munidade.
A segunda-feira a seguir ao domingo de Pascoela 
era o dia em que os trabalhadores rurais davam iní-
cio ao horário de verão e a chegada dos dias mais 
longos era celebrada no Parque. Em 2013, esta foi 
uma tarde bem passada neste espaço requalifica-
do, com a partilha de uma refeição, música, jogos 
tradicionais e muita animação

“Moinho aberto
e uma burricada por perto”
Palmela comemorou
Dia dos Moinhos abertos
de Portugal
A Câmara Municipal e o Centro Moinhos vi-
vos associaram-se às comemorações do Dia dos 
Moinhos Abertos de Portugal, assinalado a 7 de 
abril, com uma visita ao moinho vivo da Serra do 
Louro e uma burricada. A iniciativa, de caráter 
gratuito, contou com a participação de muitas 
famílias, que aproveitaram a manhã de sol.
O Dia dos Moinhos Abertos de Portugal, inicia-
tiva que pretende chamar a atenção para o valor 
patrimonial dos moinhos tradicionais, foi orga-
nizado pelo sétimo ano consecutivo pela Rede 
Portuguesa de Moinhos, com o apoio da TIMS, 
Sociedade Internacional de Molinologia. 

O Município de Palmela associa-se às comemorações do Dia In-
ternacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de abril, 
propondo visitas ao património cultural do concelho.
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo 
ICOMOS a 18 de Abril de 1982 e aprovado pela UNESCO no 
ano seguinte. O tema proposto para este ano, o Património da 

Município celebra Património
no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Educação, procura sensibilizar para a riqueza e complexidade 
do património relacionado com a educação nas suas várias ex-
pressões – edificado, móvel, integrado, arquivístico, iconográfi-
co, fotográfico, imaterial e urbano.
Mais informações em http://centrohistorico.cm-palmela.pt ou 
em www.cm-palmela.pt.
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Estão disponíveis, em www.cm-palmela.pt e em http://centrohistorico.cm-
palmela.pt, o Guia infantil do Centro Histórico de Palmela e o Recurso Pe-
dagógico, editados pelo Museu Municipal, no âmbito do projeto Patrimó-
nios. Intitulado “Pé ante pé… descobre o que a vila é!”, o guia foi pensado, 
de forma especial, para o público infanto-juvenil, mas pretende conduzir 
todas as pessoas, de diferentes idades, numa visita através do núcleo mais 
antigo da vila. Os principais momentos da sua história, percursos e locais 
de interesse, propostas de atividade, calendário de eventos, contactos e, 
até, um glossário, fazem desta publicação um ponto de partida privilegiado 
para a (re)descoberta deste lugar.
O Recurso Pedagógico “Patrimónios” centra-se, igualmente, na descober-
ta do Centro Histórico e pretende ser um auxiliar do trabalho desenvolvido 
por professores e educadores. Através de uma metodologia participativa, 
ligada à ação e ao trabalho em grupo, são propostas atividades que pre-
tendem levar os alunos a entender o conceito de património, conhecer e 
identificar os vários tipos de património do Centro Histórico, e investigar o 
nosso património coletivo. 
O projeto Patrimónios enquadra-se no Plano de Ação para a Recuperação 
e Dinamização do Centro Histórico de Palmela.

Moinho do Parque 
Venâncio ribeiro
da Costa
inaugurado como 
sede da a.J.I.T.a.r.
A A.J.I.T.A.R. – Associação Juvenil 
Ideias Transformam a Realidade inau-
gurou, no dia 2 de fevereiro, a sua sede, 
localizada no Moinho do Parque venân-
cio Ribeiro da Costa, junto ao Castelo 
de Palmela. A inauguração, que contou 
com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela, contemplou intervenções da 
direção da associação e do Município, 
representado pelo vereador Adilo Cos-
ta, seguidas da assinatura do protocolo 
entre as duas entidades e do descerra-
mento da placa inaugural. A atuação 
dos Bardoada – o Grupo do Sarrafo deu 
início à festa, que incluiu, ainda, visi-
tas ao Moinho, a plantação de canteiros 
no parque, jogos e muita animação.
Recuperado no âmbito do Plano de 
Ação “Recuperação e Dinamização do 
Centro Histórico de Palmela” (opera-
ção cofinanciada pelo QREN, através 
do PORLisboa, regulamento específico 
Política de Cidades – Parcerias para 
a Regeneração Urbana), o Moinho do 
Parque foi cedido pelo Município à As-
sociação, para instalação da sua sede e 
dinamização de atividade regular para 
diversos públicos.

A conclusão das obras de infraestruturas e pavi-
mentação de arruamentos e requalificação da Pra-
ça Duque de Palmela, do Largo do Município e 
zona adjacente foi assinalada, de forma simbólica, 
a 6 de janeiro, Dia de Reis. A tradicional come-
moração das Janeiras no Centro Histórico, numa 
iniciativa da Câmara Municipal com o Movimento 
Associativo, reuniu centenas de pessoas e propor-
cionou uma oportunidade privilegiada para per-
correr as ruas e largos renovados, mais cómodos, 
iluminados e convidativos.
O Largo do Município foi o ponto de partida, com 
a primeira atuação dos grupos corais da Socieda-
de Filarmónica Humanitária, da Sociedade Filar-
mónica Palmelense “Loureiros” e dos “Ausentes 
do Alentejo”, do Centro Social de Palmela e do 
Grupo 40 de Palmela da Associação de Escotei-
ros de Portugal - todos participantes habituais nas 
Janeiras - e as estreias do Grupo de Cantares da 
Associação de Moradores das Marquesas II e do 
Grupo de Alunos de Canto Tradicional de Celina 
da Piedade. O desfile seguiu, depois, até ao Largo 
do Mercado, onde foi colocada a última pedra das 
obras. A Presidente Ana Teresa vicente agradeceu 
aos grupos, que «mantêm viva uma tradição 
que tem muito de popular», e lembrou os ob-
jetivos da intervenção, que pretendeu contribuir 
para melhorar a circulação e integrou, também, 
a renovação das infraestruturas, em particular, a 
rede de água. A Presidente mostrou-se convicta de 
que «com o embelezamento dos nossos largos, 
com a disciplina que procurámos criar com 
esta ocupação da vila, Palmela fica uma vila 
ainda mais bonita para ser usufruída, vivida 
e plenamente usada por todos nós».
Como habitualmente, as atuações finais tiveram lu-

requalificação de ruas e largos 
do Centro Histórico
assinalada nas Janeiras

gar no Largo de S. João, onde público e participan-
tes se reuniram à volta da fogueira, com um cálice 
de Moscatel, marcando, em comunidade, o final da 
quadra festiva. 

ritual cumpriu-se
Judas ardeu no Centro Histórico

Guia infantil 
e recurso 

Pedagógico 
disponíveis 

online

Mini 
autocarro
do Centro 
Histórico tem 
novo percurso 

Concluídas as empreitadas de 
infraestruturas e pavimentação 
de arruamentos no Centro His-
tórico e de requalificação da 
Praça Duque de Palmela, do 
Largo do Município e zona ad-
jacente, o Mini Autocarro que 
serve, gratuitamente, a vila de 
Palmela voltou a realizar o cir-
cuito completo, ligando o Centro 
Histórico e os principais servi-
ços públicos.
A viatura circula de segunda a 
sexta feira, com partida no lo-
cal habitual, na Alameda 25 de 
Abril, às 8h30, 9h30, 11h15, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00 e 
18h30. O percurso completo tem 
a duração de 35 minutos, com 
paragens em 18 pontos estraté-
gicos da vila (mais um – Castelo 
de Palmela - entre os meses de 
junho e setembro), constituindo-
se como um precioso auxiliar 
para a mobilidade dentro do 
Centro Histórico, em particular, 
junto da população mais idosa.

No dia 30 de março, sá-
bado de Aleluia, o Cen-
tro Histórico de Palmela 
foi palco da tradicional 
Queima do Judas, numa 
organização da Câmara 
Municipal com Associa-
ções do concelho.
Marcado pelo rufar dos 
tambores, este ritual 
teatral guiou o públi-
co através da vila, com 
paragens em diversos 
pontos, onde as asso-
ciações locais leram os 
seus testamentos, textos 
teatrais, de tom satírico, 
relacionados com temas 
da atualidade.
À luz dos archotes, os 
Judas - bonecos de pa-
lha com recheio piro-
técnico - conheceram 
o seu destino e expia-
ram, simbolicamente, 
os males do mundo no 

ano que passou. A noite 
terminou com a leitura 
do testamento do Judas 
da Câmara Municipal, 
seguida de uma atuação 
do Bardoada – Grupo do 
Sarrafo, no Largo de S. 
João e de um espetáculo 
de fogo-de-artifício.
Este ano, a Queima cru-
zou-se com o Manifest’ 
Arte, iniciativa desen-
volvida por um grupo de 
jovens de Palmela, com o 
apoio do Okupa – Espa-
ço Juventude do Centro 

Social de Palmela e em 
parceria com o Municí-
pio e várias entidades 
da vila (AEP Grupo 40 
- Palmela, Associação 
Juvenil AJITAR, Sant 
& Edu, Associação de 
Estudantes, Jovens Sem 
Fronteiras de Palmela), 
no âmbito do Programa 
Europeu Juventude em 
Ação. Incluído, também, 
no “Março a Partir” – 
Mês da Juventude, o 
Manifest’Arte pretendeu 
envolver e sensibilizar 

a comunidade, de for-
ma criativa, para va-
lores como o respeito 
e a tolerância e, entre 
outras ações, integrou a 
Queima do Judas com a 
dinamização de um tes-
tamento e a realização 
de uma Marcha pela To-
lerância.
Recuperada em 1995 
pela autarquia, a Quei-
ma do Judas deriva de 
um ritual de origens pa-
gãs, ligado à celebração 
do equinócio da prima-
vera e ao início de um 
novo ciclo de vida.
Atualmente, integra as 
comemorações do Dia 
Mundial do Teatro no 
concelho de Palmela e 
promove o encontro dos 
grupos de teatro de ama-
dores e das associações 
locais.



Carnaval saiu às ruas de Pinhal novo
o Grupo Carnavalesco “Amigos de Baco” promoveu, nos dias 10 e 12 
de fevereiro, o desfile de Carnaval nas ruas de Pinhal novo, iniciativa 
que contou com cerca de duas centenas de participantes e quatro carros 
alegóricos.
os “Amigos de Baco” promoveram, ainda, dois bailes, nos dias 9 e 11, nos 
Bombeiros Voluntários de Pinhal novo, e o tradicional enterro do Bacalhau 
– ritual teatral satírico, que assinala o fim da folia e o início da Quaresma
– dia 13, no Jardim José maria dos santos.
As atividades contaram com o apoio da Câmara municipal de Palmela 
que, para assinalar esta época festiva, promoveu, no dia 9, na Biblioteca 
municipal de Pinhal novo, um ateliê de coreografias de dança e estúdio
de fotografia, alusivo à data.

Concurso
“À Volta da Dança”
Comunidade educativa
participou
na 15aª Semana da Dança
No âmbito da 15ª edição da Semana da Dança, que decorreu em no-
vembro de 2012, a Dançarte e a Câmara Municipal promoveram mais 
um concurso  “À volta da Dança”, destinado à comunidade educativa. 
Jardins de Infância e escolas do 1º ciclo do concelho foram convidados a 
assistir ao espetáculo “Pé de Balancé” e a darem continuidade ao tema 
através da expressão plástica.
Dos 19 trabalhos a concurso, foram atribuídos quatro prémios, corres-
pondentes às quatro categorias e três menções honrosas.
Os vencedores são convidados a passar uma manhã no Cine Teatro S. 
João, para um atelier com uma equipa da Dançarte, onde ficarão a co-
nhecer melhor o teatro, o processo de criação e o espetáculo. Às men-
ções serão oferecidas fotografias autografadas, pequenos brindes e uma 
visita à escola para uma conversa sobre o espetáculo.

Vencedores
Categoria A1
Centro Social de Quinta do Anjo – sala violeta
Categoria A2
EB Joaquim José de Carvalho – Pré-Escolar/Sala 2
Categoria B
EB António Matos Fortuna, Quinta do Anjo – 2º A
Categoria C
EB Algeruz/Lau – 3º e 4º

Menções Honrosas
Categoria A2
Centro Social de Quinta do Anjo – sala azul turquesa
EB Cabanas – Sala Pré-Escolar
Categoria C
EB Aires – 3º B

A Artemrede, Teatros Associados - rede cultural que integra 14 autar-
quias, nomeadamente Palmela, criada em janeiro de 2005, fruto de um 
estudo da CCDR LvT – apresenta, em 2013, onze espetáculos em diver-
sos equipamentos culturais do município de Palmela.
A programação, projetada com a consciência de que os teatros muni-
cipais desempenham um papel fundamental na garantia do acesso de-
mocrático às artes e à cultura e com o intuito de envolver a comunidade 
e as escolas, traz a Palmela criações que cruzam diferentes expressões 
artísticas, em áreas como o teatro, música, dança e artes plásticas.
Além dos espetáculos que integram a Festa da Marioneta, a Câmara 
Municipal e a Artemrede apresentam, este ano, a Residência e o espe-
táculo “Revelação”, pela companhia Mala voadora, a apresentação do 
instrumento Cravo e o recital com João Paulo Janeiro, intitulado “La 
Francaise”, a peça “O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão” pelo Teatro 
Meridional e o espetáculo “Santas da Roca”, por Constanza Givone.

Programação 2013

6 a 10 de maio | Cineteatro s. João |Residência Revelação
10 de maio | Cine Teatro s. João | Revelação
18 de maio | igreja de santiago |Apresentação de instrumento: 
Cravo
18 de maio | igreja de santiago | Recital de Cravo com João 
Paulo Janeiro
12 de julho | Cineteatro s. João | o senhor ibrahim e as Flores 
do Corão
20 de julho |Largo de s. João/ Cineteatro s. João | santas da 
Roca
17 de outubro | Centro Cultural de Poceirão | Catabrisa
26 de outubro | Auditório municipal de Pinhal novo | 
Adormecida
2 de novembro | Cineteatro s. João | Cinderela
23 de novembro | Auditório municipal de Pinhal novo |
o Problema do Corvo
30 de novembro | Centro Cultural de Poceirão | Prometeu

em Pinhal novo
espaço 
Contrafacção 
acolhe 
semanalmente 
mais de uma 
centena
de artistas
Após três anos de criação, o 
Espaço Contrafacção, na Sal-
gueirinha, em Pinhal Novo – 
que acolhe  a PIA, Projetos 
de Intervenção Artística e o 
“Bardoada”, o Grupo do Sar-
rafo – tem vindo a afirmar-se 
enquanto recurso cultural 
da comunidade. Cedido em 
contrato de comodato às re-
feridas associações e com 
gestão partilhada com a Câ-
mara Municipal, aquele es-
paço acolhe, semanalmente 
e de forma continuada, 120 
pessoas distribuídas pela or-
questra de percussão, forma-
ção de gaita-de-foles, forma-
ção de percussão, gaiteiros, 
atores e performers.
O Espaço Contrafacção tem 
um papel preponderante 
enquanto equipamento de 
suporte à atividade de forma-
ção, criação, ensaio e fruição 
cultural a cargo dos seus re-
sidentes e, em momentos de 
parceria com a autarquia e 
outras entidades locais com 
programação de espetáculos 
em áreas como o teatro, dan-
ça e música.
No primeiro trimestre de 
2013, acolheu, no âmbito 
das comemorações do Dia 
Mundial do Teatro e Mês da 
Juventude (ver páginas 13 e 
14), a semana da Máscara, 
com workshops e o espetácu-
lo “A Ilha dos Deuses”.

Programação 2013
artemrede traz onze
espetáculos
ao Município



Zé nova expõe 
desenhos
no
Cineteatro
S. João
entre 22 de março e 
12 de maio, o Foyer 
do Cineteatro s. João, 
em Palmela, acolhe 
“Heitor nova”, uma 
exposição de desenhos 
de Zé nova. o ilustrador 
e figurinista de setúbal, 
que tem colaborado com 
o município em diversos 
projetos, em particular, na 
área do serviço educativo 
do museu municipal, 
apresenta, aqui, uma outra 
vertente do seu trabalho. 
da relação com o seu 
gato, surge uma coleção 
de cartoons para sorrir, 
onde as identidades do 
Gato Heitor e de Zé nova 
se trocam e se fundem, 
para dar origem a Heitor 
nova. A exposção é uma 
organização a organização 
da Câmara municipal

Durante todo o mês de março, a 
Câmara Municipal de Palmela e 
um conjunto de parceiros assi-
nalaram o Dia Mundial do Teatro 
com vários espetáculos, apresen-
tados por grupos de amadores ou 
por companhias profissionais, e 
oficinas artísticas, que pretendem 
abriram novas portas para o mundo 
do teatro.
A Semana da Máscara iniciou as 
comemorações, no Espaço Contra-
facção, em Pinhal Novo, numa or-
ganização da PIA – Projetos de In-
tervenção Artística com a Câmara 
Municipal, e a tradicional Queima 
do Judas encerrou o programa a 30 
de março, no Centro Histórico de 
Palmela, com a participação dos 
nossos grupos de amadores. 
O Dia Mundial do Teatro comemo-
ra-se a 27 de março e foi criado em 
1961 pelo Instituto Internacional 
de Teatro da UNESCO.

Palmela assinalou
Dia Mundial do Teatro
com espetáculos e oficinas 

Programação 2013
artemrede traz onze
espetáculos
ao Município

Ao longo do mês de abril, a Câmara Municipal de Palmela e as insti-
tuições locais promovem um programa comemorativo diversificado e 
descentralizado, para assinalar o 39º aniversário do 25 de abril. 
São várias dezenas de atividades promovidas pelo Município, pelas 
Juntas de Freguesia e pelo movimento associativo, com destaque 
para o programa central, que integra a Sessão Solene da Assembleia 
Municipal de Palmela, a decorrer no dia 25 de abril, às 11 horas, no 
Cineteatro São João, em Palmela.
No dia 24, às 21h30, o Jardim José Maria dos Santos, em Pinhal 
Novo, recebe um Espetáculo Comemorativo, numa coprodução do 
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, da Socieda-
de Filarmónica União Agrícola, da Orquestra Nova de Guitarras, do 
ATA – Teatro Artimanha, do EnsaiArte, dos B.o.n.c. e do Bardoada – 
Grupo do Sarrafo. Em Palmela, um outro Espetáculo Comemorativo 
tem lugar no dia 25, às 21h30, no Cineteatro S. João, numa coprodu-
ção Associação FIAR, DançArte, Draca, Grupo de teatro “As Avo-
zinhas”, Grupo Coral Ausentes do Alentejo, Sociedade Filarmónica 
Humanitária e Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”. 

Entre 19 de abril e 22 de junho, a Galeria da Biblioteca Mu-
nicipal de Palmela acolhe a exposição “Perigo! Humanos a 
Bordo”, com fotografia e instalação de Nuno Branco e vídeo 
de Pedro Ramos. Nesta exposição, com objetivos de sensibi-
lização ambiental, cada imagem corresponde a uma peça, de 
modo a criar uma relação entre o observador e o planeta. As 
peças estabelecem ligações com atos que consideramos ba-
nais, mas que, de alguma forma, são perigosos para outros se-
res vivos, podendo, até, coloca-los sob ameaça de extinção. 
“Perigo! Humanos a Bordo” é uma organização da Câmara 
Municipal de Palmela, com o apoio do Jardim Zoológico de 
Lisboa. 

residência artística em Palmela
Pedro ramos partilha criação 
de “Quadratura do espaço 
Curvo”
O criador Pedro Ramos estará em residência artística em Palmela du-
rante o mês de abril, para partilhar o processo de criação da peça “Qua-
dratura do Espaço Curvo”. Além do workshop “Corpo em Criação”, 
realizado a 6 de abril, a residência inclui ensaios, conversas e a apre-
sentação ao público do trabalho final, no dia 20 de abril, no Cineteatro S. 
João, com sessões às 17h00 e às 21h30. “Quadratura do Espaço Curvo” 
aborda a dicotomia espaço/tempo e a forma como estes dois vetores resi-
dem na mente e corpo do Homem, e chega a Palmela numa co-produção 
Ordem do O com Passos e Compassos/DançArte, Câmara Municipal de 
Palmela, vo’Arte e Escola de Dança do Conservatório Nacional. 
Pedro Ramos nasceu em Lisboa, em 1981, e desde sempre, tem-se de-
dicado a várias áreas artísticas. Depois do desenho e da pintura, da gui-
tarra clássica, do canto lírico e da representação, encontrou na dança um 
novo espaço de expressão e criação. É licenciado pela Escola Superior 
de Dança e leciona Dança Contemporânea e Yoga. 
A entrada no espetáculo tem o valor de 8 euros (5 euros para estudan-
tes). Oferta de um bilhete na compra de quatro, para utentes do Palmela 
Tourist Card. Informações e reservas através do telefone 212336630. 
  

Perigo! Humanos a Bordo

exposição artística 
sensibiliza
para
preservação do planeta
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entidades 
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do 25 de abril
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No âmbito do projeto “Poder Local: Eu conheço! Eu participo!, a 
Escola do 1º Ciclo  de Ensino Básico de Aires  visitou o edifício  dos 
Paços do Concelho, em Palmela e reuniu em Plenário na Bibliote-
ca de Palmela.Duas dezenas de alunos do 3º ano de escolaridade 
ficaram a conhecer a história do edifício e o trabalho dos serviços 
implantados no local, nomeadamente, a Divisão de Atendimento, a 
Divisão de Planeamento Urbanístico, a Divisão de Administração 
Geral e o Gabinete de Apoio à Presidência.
A visita terminou com um plenário, onde os alunos apresentaram 
propostas aos Executivos da  Câmara e da Junta de Freguesia de 
Palmela, na sequência do desafio lançado inicialmente, na escola, 
numa sessão sobre poder local – De que forma a Câmara Municipal 
pode ouvir a nossa voz/ as nossas opiniões?”.
O projeto, que tem como objetivo, entre outros, aproximar as crian-
ças e jovens do concelho do Poder Local, apresentando e clarifi-
cando as suas atribuições e competências no desenvolvimento do 
território, é constituído por três momentos essenciais: sessão in-
formativa na escola, visita aos Paços do Concelho e Plenário de 
crianças/jovens.
No final do ano letivo, após análise e reflexão das propostas apre-
sentadas, a Câmara, em conjunto com as Juntas de Freguesia, pre-
tende constituir um espaço de participação infantil e juvenil no 
concelho.

“Poder Local: eu conheço! eu participo”
escola de aires visita Paços do Concelho

e reúne em Plenário

180º “Março a Partir”
Juventude faz acontecer
Com o Manifestar a Rappar, festa de música 
e intervenção pela tolerância, realizada a 6 de 
abril, no Parque venâncio Ribeiro da Costa, em 
Palmela, ficou concluída a 18ª edição do “Mar-
ço a Partir”, mês da Juventude no concelho de 
Palmela, numa iniciativa da Câmara Municipal 
com as Associações Juvenis do concelho. Ao 
longo de todo o mês, foram muitas as propostas, 
em áreas como a música, o teatro, o desporto, o 
cinema, a ecologia ou a solidariedade, realiza-
das em todas as freguesias, com o envolvimento 
da comunidade escolar. Apesar das restrições 
financeiras, o projeto continua a crescer e mais 
do que duplicou desde 2010, contando, este ano, 
com um total de 57 atividades, promovidas por 
38 entidades. 
“Escola de Participação” é o modelo de orga-
nização adotado há alguns anos pelo projeto, 
composto por um grupo de trabalho onde estão 
representadas as várias associações. Este grupo 
é constituído na reunião de avaliação da edição 
anterior e todas as decisões são tomadas em mesa 
redonda. Mais do que um mês, o “Março a Par-
tir” é o resultado de um ano intenso de trabalho 
e um bom exemplo de criatividade e capacidade 
de organização e concretização. Em conferência 
de imprensa, vários representantes do grupo de 
trabalho partilharam as suas experiências e a 
importância que este novo modelo assumiu no 
desenvolvimento das associações, sublinhando 
que «o março é a vontade das associações de fa-
zer acontecer». Para o Município, o envolvimen-
to da comunidade educativa, a descentralização 
por todas as freguesias do concelho, a partilha 
intergeracional e a transversalidade de temas 
são mais alguns dos trunfos deste projeto, que 
tem conseguido demonstrar a linguagem, os ide-
ais e os interesses deste público.
A imagem gráfica do ”Março a Partir” foi aberta, 
este ano, à criatividade dos jovens. Tiago Barra-
nha, residente em Pinhal Novo e estudante em 
Portalegre, no Curso de Imagem e Design, foi o 
vencedor do passatempo, dinamizado pela orga-
nização.  

Com o regresso da primavera, o programa 
“Mexa-se em Palmela” convida à prática de 
exercício físico ao ar livre e à adoção de há-
bitos de vida mais saudáveis.
A lista de propostas é extensa e conta com 
várias atividades promovidas pelas associa-
ções juvenis do concelho, no âmbito do mês 
da juventude “Março a Partir”, que chega, 
este ano, à sua 18ª edição.
Participe nas atividades.
Não fique parado, pela sua saúde. Mais in-
formações através do telefone 212 336 636 
ou do email desporto@cm-palmela.pt.

Município e Palmela Desporto
com Simone Fragoso, 
na preparação para
o rio de Janeiro 2016
O Município e a Palmela Desporto, EEM, celebraram, 
no dia 6 de fevereiro, um protocolo de cooperação com 
Simone Fragoso, relativo à utilização dos equipamentos 
desportivos municipais, no âmbito da preparação para 
os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
A atleta palmelense, que esteve acompanhada, na ce-
rimónia de assinatura do protocolo, pela família e ami-
gos, recordou as suas três grandes paixões – a música, a 
natação e Palmela – e mostrou o seu grande entusiasmo 
e dedicação pelo desporto de alta competição.
Na ocasião, a Presidente da Câmara, Ana Teresa vi-
cente, sublinhou a importância da preparação da atleta 
poder decorrer no seu concelho e afirmou que esta é 
uma das missões que as autarquias devem ter. Eduardo 
Pereira, Presidente do Conselho de Administração da 
Palmela Desporto, manifestou, também, a sua satisfa-
ção com a formalização da parceria, que teve início du-
rante a preparação para os Jogos de Londres. 
O jovem músico Tiago Felício, da Sociedade Filarmó-
nica Palmelense “Loureiros”, participou na cerimónia 
com a interpretação de dois temas em viola acústica, a 
convite de Simone Fragoso, também professora de mú-
sica nesta coletividade.

“Viver Melhor, Viver com autonomia” 
Protocolos de Cooperação com IPSS
dão continuidade a programa em 2013
Em março a Câmara Municipal celebrou Protocolos de Cooperação com 
oito associações do concelho, no âmbito do Programa Municipal “viver 
Melhor, viver com Autonomia”. Associação de Convívio para Idosos de 
Cabanas, Associação de Idosos de Palmela, Associação de Idosos e Re-
formados da Freguesia de Poceirão, Casa do Povo de Palmela – Centro 
Social em Lagameças, Centro Social de Quinta do Anjo, Centro Social 
Paroquial de Pinhal Novo, Santa Casa da Misericórdia de Palmela e 
União Social Sol Crescente da Marateca são as associações que inte-
gram esta parceria.
O programa promove aulas de exercício e mobilidade articular para os 
idosos das instituições, nas cinco freguesias do concelho e contou, du-
rante a época 2011/2012, com a participação de 251 pessoas, com uma 
média etária de 77 anos, das quais 75% são mulheres.
Implementado desde 2003, o “viver Melhor, viver com Autonomia”, 
continua a ser identificado por todos os parceiros como uma mais-valia 
para o funcionamento interno das instituições e dos seus utentes. Apesar 
da redução do apoio dado nos últimos anos, pela autarquia, devido aos 
constrangimentos económicos, os parceiros reconhecem a importância 
do exercício na atividade diária dos seus utentes e complementaram as 
atividades para além do apoio municipal.
Desde 1996, que a Câmara tem tido um papel ativo na promoção de ati-
vidades físicas direcionadas à população sénior com o objetivo de pro-
mover a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Os programas de ativida-
de física municipais têm assumido uma função primordial ao motivar e 
aumentar o número de aderentes às práticas físicas.

Mexa-se em Palmela 
Celebre a Primavera 
com mais saúde
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Desportistas 
do concelho 
campeões 
em diversas 
modalidades
São muitas as modalidades onde os desportis-
tas do concelho continuam a afirmar-se com 
excelentes resultados. Nos últimos meses, a 
Câmara Municipal saudou, em reunião públi-
ca, a conquista de vários títulos. O jovem atle-
ta Nuno Pereira, da Associação Académica 
Pinhalnovense, sagrou-se Campeão Regional 
de Corta Mato, na categoria de Juniores, du-
rante o Corta Mato Regional da Associação de 
Atletismo de Setúbal. É de realçar, também, 
o 3º lugar coletivo conquistado pela equipa 
de infantis masculinos da Académica Pinhal-
novense. A prova decorreu a 16 de fevereiro, 
na Quinta da Marialva, Corroios, no concelho 
do Seixal.
Também da Académica Pinhalnovense, Luís 
Rações obteve o título de Campeão Nacional 
na prova de 800 metros, durante o Campeo-
nato Nacional de Pista Coberta de veteranos, 
em Atletismo, realizado a 3 de março, na Ex-
pocentro, em Pombal. O atleta subiu ao pódio 
duas vezes, já que alcançou, também, o ter-
ceiro lugar na prova de três mil metros.
No Judo, Andreia Zeferino e Carina Gouveia 
continuam a somar títulos, ao serviço da So-
ciedade Filarmónica União Agrícola, de Pi-
nhal Novo. As judocas são, respetivamente, 
Campeã (categoria de -70 Kg) e vice-Cam-
peã Nacional (categoria de 63 Kg), títulos 
conquistados no Campeonato Nacional de 
Juniores, realizado a 3 de março, no Pavi-
lhão Multiusos de Odivelas. Estes resultados 
garantiram-lhes entrada direta para a seleção 
nacional no Circuito Europeu de Juniores.
Finalmente, Joana Ferreira, de Pinhal Novo, 
é a nova Campeã Nacional de Ciclismo de 
Pista, nas especialidades de Perseguição 
Individual e Scrath, no escalão de Cadetes 
Femininos. A ciclista participou no Campe-
onato Nacional de Pista, realizado a 23 e 24 
de fevereiro, no velódromo nacional, em San-
galhos, Anadia. 

atletas do concelho selecionados para 
Mundial de Orientação do Desporto escolar
Quatro alunos do concelho de Palmela foram convocados para integrarem as seleções na-
cionais de iniciados e juvenis que irão participar no Campeonato Mundial de Orientação 
do Desporto Escolar, a decorrer entre os dias 15 e 21 de abril, nos concelhos de vila Real 
de Santo António e de Castro Marim. Ricardo Esteves, Ana Ferreira e Gonçalo Pirrolas, da 
Escola Secundária de Pinhal Novo, e Bernardo Pereira, da Escola Secundária de Palmela, 
são os jovens atletas selecionados para esta prova maior do Desporto Escolar. A grande 
presença de alunos das nossas escolas (4 em 20 selecionados) é demonstrativa da quali-
dade do trabalho realizado no concelho, no âmbito da modalidade, que terá um dos seus 
pontos altos no próximo ano, com a realização dos Campeonatos Europeus, durante o mês 
de abril.

Federação Internacional de Orientação 
visitou o concelho
Os SEO (Senior Event Advisor) - supervisores da Federação Internacional de Orientação, 
Andre Schopfer e Knut Ovesen, visitaram o concelho de Palmela, durante o mês de março. 
Trata-se da primeira visita de trabalho da Federação Internacional ao concelho, no âmbito 
da preparação dos Campeonatos, que decorrerão em abril do próximo ano, em vários pon-
tos do nosso território. O programa integrou um conjunto de reuniões e visitas aos terrenos, 
que tiveram, como grande objetivo, validar as opções e decisões tomadas pela organização, 
de forma a garantir que todas as dimensões do evento e da sua preparação decorrem de 
acordo com as normas internacionais. O SEA é um elemento da Federação Internacional, 
nomeado para acompanhar a organização local dos grandes eventos mundiais, cabendo-lhe 
um papel simultaneamente de supervisão e colaboração com a comissão organizadora.

Jogos Desportivos escolares 
Fase inter-escolas iniciou-se
em março
O concelho de Palmela viveu, entre 11 e 15 de março, o primei-
ro período da fase inter-escolas dos Jogos Desportivos Escolares, 
com o envolvimento de um milhar de alunos da Escola Básica José 
Saramago, das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo 
Capelo e José Maria dos Santos, e das Escolas Secundárias com 
3º CEB de Palmela e de Pinhal Novo. Atletismo, ténis de mesa, 
badminton, orientação e modalidades coletivas como o andebol, o 
basquetebol e o voleibol preencheram o programa desta semana de 
convívio e competição desportiva.
Destaque para o Meeting de Atletismo, no dia 15 de março, com a 
participação de todas as escolas e a exploração de disciplinas como 
os 60 metros barreiras, o salto em altura ou o lançamento do peso.
Os Jogos Desportivos Escolares chegam, este ano, à sua 24ª edição, 
numa parceria da Câmara Municipal de Palmela com as Escolas 
dos 2º e 3º ciclos e Secundárias do concelho.
Depois das atividades internas, abertas a todos os alunos através 
da realização de torneios inter-turmas e de outras atividades des-
portivas, o calendário privilegia a realização da fase inter-escolas, 
em dois períodos. O próximo período está agendado para o final do 
ano escolar.

Torneio de Carnaval
em Basquetebol 
jogou-se
em Pinhal novo
O Pavilhão Desportivo Municipal, em Pi-
nhal Novo, recebeu, nos dias 9 e 10 de 
fevereiro, o Iv Torneio de Carnaval Inte-
rassociações de sub-14 e sub-16 mascu-
linos e femininos, em basquetebol, numa 
organização da Casa do Benfica em Pal-
mela e da Associação de Basquetebol de 
Setúbal, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Palmela.
Promovido no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento do Basquetebol no con-
celho, o Torneio contou com as participa-
ções das Seleções de Sub-14 masculinos 
e femininos da Associação de Basquete-
bol de Setúbal, da Seleção de Sub-16 “B” 
masculinos do Futebol Clube Barreiren-
se, das Seleções de Sub-16 masculinos 
e femininos do Basket Almada Clube, 
da Seleção de Sub-14 masculinos da 
Associação de Basquetebol do Alentejo, 
da equipa Sub-16 feminina da Casa do 
Benfica em Palmela e da equipa Sub-16 
feminina do Grupo Desportivo da Escola 
Secundária de Santo André.



A Semana da Freguesia de Pal-
mela, que decorreu de 4 a 8 de 
fevereiro, abriu o ciclo de trabalho 
descentralizado, dedicado a cada 
uma das freguesias do concelho, 
que decorre no primeiro semestre 
do ano.
O programa, que se prolonga até 
junho, privilegia a realização de 
reuniões com os Executivos das 
Juntas e instituições locais, o 
acompanhamento de obras e pro-
jetos no terreno e o atendimento 
descentralizado pelos eleitos. Dar 
a conhecer instituições, empresas, 
agentes locais e projetos que são 
exemplo de boas práticas é outro 
dos objetivos da iniciativa desen-
volvida pelo Município, que aposta 
na gestão pública participada como 
forma privilegiada de trabalho 
Ainda no âmbito desta iniciativa, 
decorreram duas reuniões públi-
cas quinzenais do Executivo e  o 
atendimento descentralizado aos 
munícipes pelos eleitos.

Câmara atenta às respostas 
sociais das instituições
do município

Na Semana de Palmela, além de 
várias reuniões com a Junta de 
Freguesia, empresas  e entida-
des locais, da reunião pública do 
Executivo, do atendimento aos 
munícipes e da assinatura de um 
protocolo com a atleta paralímpica 
Simone Fragoso (ver página 15), 
eleitos e técnicos dedicaram o dia 6 
às instituições particulares de soli-
dariedade social e foram conhecer 
o trabalho do Espaço de Encon-
tros da Fundação Robert Kalley, a 
Associação de Idosos de Palmela, 
na vila de Palmela e a Associação 
Fonte da Boa vontade, em Aires.
A primeira instituição a ser visita-
da foi o Centro de Dia e de Con-
vívio da Associação de Idosos de 
Palmela, criada em 1983 e a servir 

Semana
de Palmela
abre ciclo
de trabalho 
descentralizado
2013

aproximadamente uma centena de 
utentes. As obras de adaptação às 
normas de acessibilidade em vigor 
e a necessidade de delimitação do 
edifício foram os principais temas 
da reunião realizada entre eleitos e 
dirigentes da associação. Ainda no 
período da manhã, a equipa de tra-
balho deslocou-se ao Centro His-
tórico, para visitar o ” Espaço de 
Encontros” da Fundação Robert 
Kalley – uma instituição fundada 
pela Igreja Evangélica Presbite-
riana de Portugal, com 25 anos e 
que presta apoio domiciliário a 70 
utentes -  um projeto sócio cultural 
com quatro anos existência, no âm-
bito do qual se realizam atividades 
de animação e partilha de saberes, 
nomeadamente,  ateliês de artesa-
nato, informática, envelhecimento 
ativo, jogos interativos e palestras 
sobre saúde e cidadania.
De tarde, visitou-se a Loja Social 
da Associação Fonte da Boa von-
tade, em Aires, instituição criada 
em 2010 com o objetivo de apoiar 
famílias carenciadas e pessoas 
idosas no concelho.
A Loja Social expediu, em 2012, 
aproximadamente 39.700 peças, 
nomeadamente, vestuário, calça-
do e brinquedos e recolheu mais 
de 46 mil peças. A Associação 
oferece, ainda, de forma gratuita, 
atendimento jurídico e apoio fiscal,  
contabilístico médico, através de 
trabalho voluntário. Sensibilizar a 
população para ajudar, com o obje-
tivo de aumentar os seus grupos de 
trabalho é uma das metas traçadas 
pela  associação para 2013.

Celebração de escritura
e visita a exploração agrícola 
marcam semana do Poceirão

A Semana da Freguesia de Pocei-
rão decorreu entre 4 e 8 de mar-
ço, com reuniões de trabalho com 
a Junta de Freguesia e com enti-

dades locais, visitas a instituições 
particulares de solidariedade so-
cial e empresas, e a assinatura de 
uma escritura.
No dia 5, as instalações do Parque 
Mário Bento, em Poceirão, acolhe-
ram a celebração da escritura de 
cedência da escola de Aldeia Nova 
da Aroeira à Associação de Idosos, 
Reformados e Pensionistas da Fre-
guesia de Poceirão. O direito de 
superfície do equipamento, com 
uma área de mil metros quadrados, 
é constituído por um período de 50 
anos, de forma gratuita e está ava-
liado em 4.483 euros anuais sobre 
uma propriedade avaliada em 71 
mil euros.
O equipamento, agora devolvido à 
comunidade, irá funcionar como 
Centro de Convívio - uma necessi-
dade daquele território, já identifi-
cada pela Rede Social, colmatada 
através da parceria entre a autar-
quia e a associação.
No mesmo dia, eleitos e técnicos 
visitaram a exploração agrícola 
Moranguito, uma empresa familiar 
de produção de morango, com 20 
anos de existência. Implantada em 
14 hectares, a exploração acolhe, 
na época de maior volume de tra-
balho, 60 pessoas. Atualmente, a 
Moranguito escoa a sua produção 
para o mercado nacional, nomea-
damente, para as grandes superfí-
cies comerciais.

Boas práticas empresariais 
presentes nas visitas
de Quinta do Anjo

Depois de Palmela e Poceirão, a 
Semana da Freguesia de Quinta do 
Anjo decorreu entre 1 e 5 de abril.
No dia 3, eleitos e técnicos parti-
ciparam numa visita de trabalho à 
empresa vitaliano J. Costa, Lda, 
em Cabanas. Sedeada na fregue-
sia desde 1999 e há 32 anos no 
mercado de equipamentos de pin-

Calendário
das Semanas
das Freguesias 2013

Palmela
4 a 8 de fevereiro

Poceirão
4 a 8 de março

Quinta do anjo
1 a 5 de abril

Pinhal novo
6 a 10 de maio

Marateca
17 a 21 de junho

tura, decapagem e metalização, 
esta empresa emprega 13 pessoas 
e é um exemplo de boas práticas 
empresariais pela dinâmica atual 
e pelo reconhecimento do seu tra-
balho - exporta para países como 
o Brasil, Roménia, Polónia e para 
o continente africano e foi PME 
Líder em 2012 e PME Excelên-
cia em 2011. As preocupações da 
autarquia com as respostas sociais 
das IPSS do município estiveram, 
também, presentes nesta semana 
de trabalho, com a visita ao Centro 
Social de Quinta do Anjo (CSQA), 
instituição criada em 1979 e a 
prestar serviço à população idosa, 
infantil e famílias carenciadas.
O infantário, o Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário, o Serviço de 
Apoio Social, o Serviço de Psico-
logia, o Serviço de Recursos Hu-
manos, o Gabinete de Inserção 
Profissional, a Cantina Social e a 
distribuição de géneros alimen-
tares do Banco Alimentar e do 
Programa Comunitário de Apoio 
Alimentar a Carenciados são as 
valências do CSQA.
As visitas de trabalho da Semana 
da Freguesia de Quinta do Anjo 
culminaram dia 4, com a deslo-
cação à Setcereal, empresa de co-
mércio de alimentos para animais, 
localizada em Olhos d´Água. Na 
freguesia desde 2000, a Setcereal, 
que faz a distribuição de pet foo-
ds em cinco distritos, emprega 35 
colaboradores, com uma média de 
idades de 31 anos. Possui ainda 
lojas próprias, com venda direta ao 
público e uma clinica veterinária. 
Com um volume de faturação de 
4.216.000,00 euros, em 2012, a 
empresa perspetiva o alargamento 
da unidade fabril, a aquisição de 
uma nova máquina e a celebração 
de um protocolo com a Câmara 
Municipal para a esterilização 
de gatas e cadelas errantes ou de 
adopção.


