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Festas do concelho reúnem tradições e momentos de convívio

Na Primavera de 2014, o Largo do Mercado, no Centro Histórico 
de Palmela, terá um novo complexo de serviços,
ao dispôr da população. O “Espaço Cidadão – serviço
de apoio à comunidade” albergará as novas instalações
da Junta de Freguesia de Palmela, uma galeria de exposições, 
bem como outras valências, que contribuirão para
a sustentabilidade e revitalização da zona. O início
da empreitada foi assinalado a 8 de junho, com o lançamento 
da primeira pedra – um momento simbólico que reuniu
a população.

Está aberta mais uma época festiva no concelho de Palmela, 

para um Verão que promete. Em Pinhal Novo, as Festas 

Populares honraram, de 5 a 10 de junho, as raízes  caramelas

e ferroviárias. Na Marateca, as Marchas Populares, momento alto  

das Festas de S. Pedro, voltaram a sair à rua, de 28 a 30 de junho. 

O cartaz festivo prossegue, no Poceirão, com a Feira Comercial

e Agrícola a homenagear o mundo rural, de 5 a 7 de julho.

As Festas do concelho continuam a proporcionar excelentes 

oportunidades de convívio, animação, acompanhados pela 

gastronomia regional .
(p. 11)

Espaço Cidadão nasce
no Centro Histórico de Palmela

(p. 7)

No âmbito das comemorações do Dia do Concelho 
de Palmela, 1 de junho, o Município homenageou, 
uma vez mais, as instituições e as personalidades 
que marcam a vida deste território com o seu 
exemplo e entusiasmo, nas mais diversas áreas. 
Também os trabalhadores da Câmara Municipal, 
que, dia após dia, servem as populações e 
contribuem para manter vivo o serviço público, 
foram alvo de homenagem nesta data, que é de 
todos os que aqui nasceram, vivem e trabalham.   

(p. 3)

Instituições
e personalidades 

homenageados 
no Dia

do Concelho
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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 131, na pág. 2, referia-se, incorretamente, 
que o Palmelense Futebol Clube contava com 83 anos
de atividade. O Clube completou, recentemente, 89 anos
de História e, pelo lapso, as nossas desculpas.

A Câmara Municipal de Palmela e as Associações de Bom-
beiros do Concelho promoveram, em maio, as comemorações 
do Dia Municipal do Bombeiro 2013.
Com o lema “voluntários por Opção, Profissionais na Ação”, 
as comemorações voltaram a sublinhar a Segurança nas 
Escolas, com a realização de oito simulacros de incêndio 
em escolas básicas do concelho e, integraram, também, um 
exercício de atuação em acidente rodoviário envolvendo as 
três corporações de bombeiros do concelho e a Proteção Ci-

Dia Municipal do Bombeiro 2013

Comemorações reconhecem
papel do Bombeiro na Comunidade 
e promovem cultura de segurança

Exercício demonstrou 
capacidade operacional
dos Bombeiros
A Avenida dos Ferroviários, em Pinhal Novo, foi o cená-
rio escolhido para a realização, no dia 25 de maio, de um 
exercício denominado “EXEMAT 2013”, que envolveu as 
três corporações de bombeiros do concelho - Pinhal Novo, 
Palmela e Águas de Moura - e a Proteção Civil Municipal. 
Este exercício, realizado no âmbito das comemorações do 
Dia Municipal do Bombeiro, marcou o encerramento do 
programa de atividades e pretendeu mostrar à população a 
capacidade operacional dos corpos de bombeiros do Conce-
lho de Palmela, como pilares da proteção civil do município, 
além de promover o treino operacional e o planeamento e 
execução de uma resposta operacional integrada, ao nível 
dos diversos Agentes de Proteção Civil (APC) e das entida-
des que cooperam nesta matéria. 
A atividade compreendeu um cenário fictício de acidente 
rodoviário, envolvendo matérias perigosas, num quadro 
académico, com um grau de exigência muito elevado na 
mobilização e condução de forças que atuaram na respos-
ta à emergência e na operacionalização de procedimentos 
diferenciados de ação e de segurança inerentes ao risco. O 
cenário criado envolveu a colisão de um veículo de matérias 

vil Municipal. Momentos de convívio entre associações, de 
formação e a sessão solene de homenagem aos bombeiros do 
concelho, completaram o programa, este ano, organizado pe-
los bombeiros de Pinhal Novo, de acordo com o princípio da 
rotatividade.
As comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 2013 con-
taram com a colaboração da Escola Secundária de Palmela e 
os apoios da Junta de Freguesia de Pinhal Novo e da Palmela 
Desporto E.M..

Espólio documental da Paróquia de Palmela 
depositado no arquivo Municipal
A Câmara Municipal de Palmela e a Fábrica da Igreja Paro-
quial de Santa Maria e de São Pedro de Palmela celebraram, 
no dia 5 de junho, um Protocolo que visa o depósito do fundo 
documental da Paróquia no Arquivo Municipal. O acordo irá 
garantir o tratamento arquivístico, a inventariação e a digita-
lização de um vasto conjunto de documentos, datados entre 
1672 e 1994, que espelham a evolução desta comunidade ao 
longo dos últimos séculos e que se revestem de grande impor-
tância para a investigação e conhecimento da nossa história. 
Durante a cerimónia de assinatura, o Padre José Maria Fur-
tado manifestou a «satisfação imensa, enquanto comunida-
de», por esta parceria, em que «ficamos todos mais ricos», e a 
Presidente Ana Teresa vicente sublinhou a importância deste 
contributo para «defender e conservar este acervo», que é um 
«reflexo da riqueza da História da nossa comunidade». 
Foram, já, inventariadas, higienizadas e acondicionadas 380 
unidades de instalação, que serão preservadas e, mais tarde, 
disponibilizadas para consulta pública, contribuindo para a 
divulgação da história da instituição e do concelho de Palme-
la. O protocolo foi estabelecido no âmbito do PRAIM – Pro-
grama de Recuperação de Arquivos de Interesse Municipal, 

que tem sensibilizado as principais instituições e coletivida-
des do concelho sobre a importância dos seus fundos docu-
mentais e a necessidade da sua preservação para a memória 
do concelho.

perigosas transportando gasóleo, um pesado de passageiros 
de transporte de crianças e dois veículos ligeiros de passa-
geiros. Deste acidente resultaram três feridos graves e duas 
vítimas encarceradas. Estiveram envolvidos, no teatro de 
operações, 10 viaturas, 37 operacionais e 22 figurantes, bem 
como meios da GNR e da Câmara Municipal. As empresas 
TIEL – Transportadora Ideal de Envendos SA e TUREX-
PRESSO apoiaram o planeamento e conduta das ações a 
tomar em caso de acidente com matérias perigosas. 
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Com a chegada do verão, 
as diversas localidades do 
nosso concelho vestem-se 
de festa e convidam-nos 
a celebrar o melhor da 
nossa identidade: os 
produtos da terra e a 
nossa ligação profunda 
ao mundo rural; as tradições que nos foram chegando, 
pelas mãos da História e das memórias partilhadas; 
a apetência pela música e pelas artes, de uma forma 
geral, perpetuada através de gerações pelo Movimento 
Associativo; traços de várias culturas que aqui 
chegaram e que soubemos integrar e levar mais longe. 
Um pouco por todo o território, os meses quentes são 
pretexto para a celebração, o convívio e a animação, 
numa aposta forte naquilo que nos distingue. “Palmela 
Conquista” é, cada vez mais, o mote para a nossa 
atividade, nas diversas áreas, procurando dar a 
conhecer o trabalho desenvolvido pelo Município 
e envolvendo, também, os agentes locais, numa 
complementaridade que nos enriquece a todos e nos dá 
dimensão para nos afirmarmos no contexto regional, 
nacional e até internacional.
Chega ao fim um ciclo de trabalho que, apesar 
do contexto difícil e desafiante em que se inseriu, 
consideramos bastante frutífero. A reorganização 
interna dos serviços municipais permitiu, ao longo 
destes últimos anos, uma maior aproximação aos 
munícipes e às suas necessidades. Ferramentas 
pioneiras, como a Loja Móvel do Cidadão, e 
modelos arrojados de balcão único e atendimento 
descentralizado atingem, hoje, um patamar mais 
elevado, com a criação de novas funcionalidades, que 
fazem de Palmela um exemplo europeu, enquanto 
Município Inteligente. No campo das infraestruturas, 
as intervenções decorrem, em grande parte dos casos, 
por administração direta, numa demonstração da 
capacidade operacional e técnica dos nossos recursos 
internos.
Brevemente, iremos apresentar o balanço de 
mandato, um documento de trabalho essencial, no 
âmbito do dever de informação à população, e que 
proporcionará uma avaliação mais informada e 
esclarecida do trabalho desenvolvido pelo Município 
neste quadriénio. 

No Dia do Concelho, 1 de junho, o Cineteatro aco-
lheu a cerimónia de atribuição de condecorações 
municipais, iniciativa da Câmara Municipal que ho-
menageou 53 trabalhadores da autarquia - que, cum-
prindo 15, 25 e 35 anos, revelaram, no exercício do 
seu cargo, assiduidade e comportamento exemplar - 
com a atribuição da Medalha Municipal de Serviço 
Prestado. 
Na ocasião, a autarquia atribuiu, ainda, a Medalha 
de Honra do Concelho de Palmela, a título póstumo, 
a Francisco José Carrasqueiro Cambournac - médi-
co epidemiologista e tropicalista, primeiro diretor 
português do Instituto de Malariologia de Águas de 
Moura; a Medalha Municipal de Mérito, na categoria 
Cidadania e Grau Ouro, à Plataforma “Água de To-
dos”, - que reúne 150 organizações representativas 
da sociedade portuguesa; na categoria desenvolvi-

Dia do Concelho
Câmara homenageia 
trabalhadores, 
personalidades e entidades
do Município

No Cineteatro s. João
Hardy Mertens dirigiu Banda dos Loureiros 
O Cineteatro S. João, em Palmela, recebeu, na noite de 1 de junho, um concerto comemorativo do Dia do 
Concelho de Palmela, com a Banda da Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”. O concerto, cujo re-
pertório dedicou especial atenção à obra de Hardy Mertens, foi dirigido pelo próprio e contou, também, com 
temas de Robert Sheldon, Alfred Reed ou Jorge Salgueiro, entre outros.
O compositor holandês, nascido em 1960, é reconhecido, a nível mundial, pela sua obra para música de ban-
da, com mais de uma centena de composições. Além de compositor e professor, é maestro convidado de várias 
orquestras e dirige a banda da Polícia Holandesa, a banda Sinfónica Philips e diversas bandas comunitárias 
holandesas.

mento económico e Grau Ouro a António Melo 
Pires – Diretor-Geral da Autoeuropa, o primeiro por-
tuguês a desempenhar este cargo; na categoria As-
sociativismo e Grau Prata ao Grupo Desportivo e 
Recreativo da Quinta do Padre Nabeto – coletividade 
fundada em 1988 e que manteve atividade ininter-
rupta nos últimos 25 anos e na categoria desporto e 
Grau Cobre a José Afonso Duarte dos Santos Costa – 
natural de Quinta do Anjo e detentor de um currículo 
desportivo de destaque na modalidade de ciclismo. 
O Município instituiu, também, a condecoração Me-
dalha Municipal de Dedicação que, este ano, foi atri-
buída aos funcionários Ana Cristina Ascensão Lino 
Ferreira (DSU), Joaquim Manuel Guerreiro (a título 
póstumo) e Maria Teresa Sousa Palaio e Silva Pereira 
(DOLC), distinguidos pelo zelo, competência, deci-
são, espirito de iniciativa e dedicação à organização.
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Quinta do Canastra,
Terrim
Plano
de Pormenor
publicado
em Dr
O Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da 
Quinta do Canastra, Terrim, na freguesia de Pinhal 
Novo, foi publicado em Diário da República no dia 30 
de maio. 
Os proprietários poderão, agora, dar início aos respeti-
vos processos de legalização ou de novas construções 
na zona.
Depois do período de discussão pública e da aprova-
ção pelos órgãos municipais, este instrumento de ges-
tão territorial - que incide numa área urbana de génese 
ilegal, estabelecendo os princípios e regras de ocupa-
ção e uso do solo - está em vigor.
Os elementos fundamentais do plano podem ser con-
sultados em www.cm-palmela.pt (Áreas de Interven-
ção  »  Planeamento e Gestão Urbanística  »  Planos 
Municipais de Ordenamento do Território  » Plano de 
Pormenor da Quinta da Canastra – Terrim) ou no De-
partamento de Administração Urbanística da Câma-
ra Municipal de Palmela, mediante marcação prévia 
através do telefone 212336600 ou do email geral@
cm-palmela.pt.

reabilitação Urbana
Conhece os incentivos para 
renovar a sua casa? 
A Câmara Municipal de Palmela disponibiliza um programa de medidas e 
incentivos de reabilitação urbana. Denominado “A Casa da vizinha é Mais 
Bonita do que a Minha?”, este programa apresenta um conjunto de incentivos 
para a recuperação dos imóveis degradados, conservação dos existentes e 
preenchimento dos espaços urbanos vagos, permitindo ao munícipe usufruir 
de redução ou isenção de taxas municipais. Pretende-se, assim, melhorar a 
qualidade de vida da população, reposicionando os problemas da habitação e 
contribuindo para a melhoria económica e social do concelho.
Consulte o Guia em www.cm-palmela.pt e conheça as medidas e incentivos 
para a reabilitação urbana no concelho de Palmela, de acordo com as plantas 
de delimitação para cada freguesia. O Centro Histórico de Palmela usufrui de 
medidas específicas, no âmbito do FIMOC - Programa de Financiamento 
municipal de obras de Conservação.
Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão de atendimento da Câma-
ra Municipal ou ligue para o 212 336 660. 
medidAs/ inCenTiVos:

• Obras de conservação simples (reparação de fachadas, pintu-
ras, ...)
Redução de 70% na taxa de ocupação de via pública (50% se residir fora 
da área assinalada na planta de delimitação)

• Obras de reedificação que não impliquem a demolição do edi-
fício existente
Podem ter isenção total nas taxas de licenciamento

• Construção nova em espaços vagos
Redução de 10% nas taxas de licenciamento

• Obras de reabilitação de edifícios, com ampliação contida
Redução de 20% nas taxas de licenciamento

Em Pinhal Novo e Volta da Pedra
Câmara recupera
abrigos de passageiros 
A Câmara Municipal de Palmela substituiu, recentemente, 
o abrigo de passageiros  localizado na estrada nacional, ao 
quilómetro 11,5, na volta da Pedra, destruído na sequência 
de um acidente de viação ocorrido em março deste ano.
A autarquia reparou, ainda, o abrigo existente na Rua Or-
lando Ribeiro, junto à Escola Secundária de Pinhal Novo, 
danificado na sequência de eventuais atos de vandalismo e 
da tempestade de janeiro último, sem cobertura e com os 
painéis laterais partidos.

Câmara promove 
beneficiação da rede Viária
Empreitada de 
sinalização horizontal 
abrange as cinco 
freguesias
A Câmara de Palmela tem em curso uma empreitada 
de sinalização horizontal em estradas municipais, no 
valor global de 28.423,90 euros, que abrange as cin-
co freguesias do concelho.
Os trabalhos, que tiveram início em maio e prolon-
gam-se até ao final do ano, abrangem, entre outros, 
a marcação de lugares de estacionamento no Bairro 
Sul Ponte e a pintura da ciclovia, em Pinhal Novo; 
marcação de lugares de estacionamento na urbani-
zação Nova Palmela e pintura de passadeiras sobre-
elevadas na Rua Aljubarrota, em Palmela; pintura 
de passadeira sobrelevada na Rua Florbela Espan-
ca, Bairro Assunção Piedade, freguesia de Quinta do 
Anjo; repintura de passadeira  e bandas cromáticas 
no caminho municipal 1032, no Forninho e repintura 
de bandas cromáticas na Estrada Nacional 5, jun-
to à rotunda da escola, no sentido Águas de Moura/ 
Poceirão, freguesia de Poceirão; pintura de lugares 
de estacionamento e raias oblíquas de impedimento 
de estacionamento na Rua 25 de Abril, em Águas 
de Moura e repintura de passadeiras sobreelevadas, 
eixo e guias na estrada municipal 564, em Cajados, 
freguesia de Marateca.

Não se arranja 
uma FOTO?
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O Município de Palmela aprovou, por unanimidade, uma 
moção onde se manifesta publicamente, contra o aumento 
previsto de 7% do valor do tarifário SIMARSUL, em relação 
a 2012, e apresenta a sua discordância com o despacho da 
Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Orde-
namento do Território que fixa este aumento, considerado 
«arbitrário». Considerando que o aumento praticado, nos 
últimos anos, foi o equivalente apenas ao valor da inflação e 
tendo em atenção, também, o parecer da entidade reguladora 
do setor, ERSAE, que face à intenção inicial de aumento de 
10% por parte da SIMARSUL, recomendou a aprovação de 
um aumento de 5%, o Município exige ao Governo « a divul-

Em Palmela
Câmara conclui 
Drenagem e 
Pavimentação da 
azinhaga dos Carvalhos

acessibilidade e Mobilidade 
para Todos
Diplomas de Mérito 
reconhecem trabalho 
desenvolvido
por Palmela
Em maio, na Casa de Serralves, Porto, foram atribuídos 
à Câmara Municipal de Palmela três diplomas de méri-
to: “Intervenções Urbanas – A requalificação da Zona 
Central do Município de Palmela”; “Programas de Pro-
moção da Acessibilidade permitem consolidar, de forma 
estruturada, a intervenção municipal para a acessibilida-
de” e “Administração Local – Politicas de Promoção da 
Acessibilidade em Palmela”.  Tratou-se de uma iniciati-
va do Instituto de Cidades e vilas com Mobilidade e do 
Instituto Nacional para a Reabilitação, que reconhece o 
trabalho dos municípios na promoção da Acessibilidade 
para Todos. 
A atribuição destes diplomas de mérito encontra-se as-
sociada à publicação que retrata os últimos 10 anos de 
trabalho a nível nacional e últimos cinco anos de edições 
no Jornal “Planeamento e Cidades” em matéria de acessi-
bilidade, sob a forma de entrevistas, intervenções urbanas 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Energia 
e do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) e das políti-
cas ambientais do Município, a Câmara de Palmela pro-
moveu, de 26 de maio a 7 de junho, a Semana da Energia 
e do Ambiente.
A iniciativa, que teve início com a Caminhada Desportiva 
“Da Serra ao Mar”, integrou o “Dia Aberto nas Empre-
sas”, uma visita a empresas sedeadas no município, com 
boas práticas ao nível da energia e do ambiente; o peddy-
paper “No ambiente, com energia”, no Sobral de Quinta 
do Anjo, com a participação das escolas EB1 de Batudes, 

A Câmara Municipal concluiu, recentemente, a empreitada 
de Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – 
Rua Carlos Rodrigues Espada, em Palmela. Trata-se de um 
investimento da autarquia no valor global de 593.977,47 
euros (+ IvA – projeto e empreitada).
A intervenção foi realizada no arruamento que se interliga 
com a Estrada dos Carvalhos, Rua do Samouco, Rua da Pon-
te e Rua das Amendoeiras, em Pegarias, com uma extensão 
de 580 metros. Os trabalhos permitiram a criação de dois 
sentidos de circulação em condições de segurança e de uma 
zona de circulação pedonal em calçada, dotando, simulta-
neamente, o arruamento de um conjunto de infraestruturas, 
nomeadamente, a drenagem de águas residuais pluviais, a 
execução de novas condutas e ramais de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais domésticas.
Neste processo, foi fundamental a colaboração de todos os 
moradores locais, na cedência gratuita de parte dos seus 
terrenos que confinam com o arruamento em questão, para 
possibilitar o alargamento da via, colaboração previamente 
acordada em reuniões entre a autarquia e os moradores.
Estando o arruamento dotado de um conjunto de infraestru-
turas de serviços públicos, designadamente, EDP, TLP, SE-
TGÁS e Cabovisão, houve, também, a necessidade, quer em 
projeto, quer em obra, de articular a execução da empreita-
da com aqueles serviços, por forma a que as intervenções se 
integrassem no planeamento dos trabalhos a desenvolver na 
empreitada e minimizassem os incómodos aos munícipes 
ali residentes.

Câmara promove 
semana da 

Energia e do 
ambiente

EB1 de Bairro Alentejano e EB1 de Cabanas; a apresenta-
ção do 1º Roteiro virtual do Concelho, nos dias 5 e 6 de ju-
nho, que promove o Património Natural do concelho e, por 
último, a iniciativa “Trabalho pelo ambiente”, ação de vo-
luntariado desenvolvida pelos trabalhadores da autarquia, 
para limpeza de zonas na Serra dos Gaiteiros, Estrada de 
vale de Barris e Estrada da Cobra.
Este ano, o Dia Mundial do Ambiente teve, como lema 
“Pensar, Comer e Conservar”, uma campanha contra o des-
perdício de alimentos, que procura estimular a diminuição 
das pegadas de carbono.

e programas de apoio por uma sociedade mais inclusiva. 
Na referida publicação, são colocadas em destaque 50 
boas práticas, entre as quais, se encontram as desenvolvi-
das no Município de Palmela.
Para a autarquia, esta distinção reconhece, uma vez mais, 
o trabalho em torno da promoção da acessibilidade para 
todos, prática que tem sido marcada por várias interven-
ções que visam tornar Palmela um concelho mais inclusi-
vo e acessível. No final de 2010 foi concluído o diagnós-
tico e o Plano Local de Promoção da Acessibilidade de 
Palmela. Anteriormente, dando cumprimento à legisla-
ção, foram executadas intervenções nos espaços públicos 
do concelho e, mais recentemente, no Centro Histórico 
de Palmela.

aumento é considerado «arbitrário»
Município contra tarifário sIMarsUL

gação do estudo e da fundamentação económico-financeira 
que determinou tal percentagem de aumento, em desrespei-
to pelo próprio parecer da ERSAR».
A Câmara Municipal teme «o agravamento que tal aumento 
provocará nas finanças da autarquia e na situação económi-
ca das famílias» e recorda que, na última reunião de acionis-
tas de 2012, os Municípios repudiaram o facto de a Águas 
de Portugal, acionista maioritária da SIMARSUL, continu-
ar a ignorar as condições que os levaram a aderir ao atual 
Sistema Multimunicipal, manifestando «a firme rejeição da 
Fusão dos Sistemas Multimunicipais, da verticalização e da 
abertura de Concessões a entidades privadas».
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Projeto-piloto de Palmela apresentado em roma
Periphèria encerra com Conferência em Itália
Decorreu, nos dias 29 e 30 de maio, em Roma, Itália, a Conferência de Encerramento do projeto trans-
nacional Periphèria. O Periphèria teve como finalidade implementar uma plataforma internet inovadora, 
para o fornecimento de serviços através de redes de cidades periféricas na Europa, com vista à promoção e 
desenvolvimento de “comunidades inteligentes”, e envolveu 12 parceiros de cinco países europeus (Portu-
gal, Suécia, Itália, Alemanha e Grécia), tendo sido desenvolvidos, no seu âmbito, seis projetos-piloto, cujas 
metodologias e resultados serão disseminados através da rede de parceiros internacionais. 
O projeto-piloto de Palmela - “Smart City Hall” - um dos seis desenvolvidos ao longo da iniciativa, foi 
apresentado nesta conferência internacional, tendo sido destacado pelo seu caráter  de inovação social e 
tecnológica e modernização autárquica. 
Em Palmela, o projeto teve como principal objetivo a promoção do acesso das populações mais isoladas, 
geograficamente, aos serviços públicos, através da criação de um balcão móvel vAM – veículo de Aten-
dimento Municipal (atual Loja Móvel do Cidadão) e do desenvolvimento de outros serviços, com recurso 
às TIC’s, onde se destacam novas formas de informação/comunicação de caráter turístico, e os circuitos e 
horários da viatura, através de QRcodes.
Aliando o serviço de reservas online ao itinerário da vAM, o Periphèria permitiu, também, alargar os polos 
de recolha e entrega de livros em todo o território concelhio sem necessidade de deslocação aos polos físicos 
da Rede Municipal de Bibliotecas Públicas. No seio das parcerias local e internacional, foi, também, criado 
um espaço que permite o surgimento de novas ideias e a concretização de novos projetos em torno do con-
ceito de “município inteligente”, envolvendo diferentes atores e protagonistas.
O vereador Luís Miguel Calha, que representou o Município na Conferência, afirmou que lhe deu «um 
grande prazer liderar este projeto», que considera «bastante inovador, simbolizando uma gestão municipal 
moderna e com visão estratégica». Em Itália, onde Palmela foi mencionada como uma autarquia que investe 
no seu potencial humano, na criatividade e na inovação, o vereador teve oportunidade de «testemunhar o 
reconhecimento internacional do mérito do nosso projeto», que aposta na utilização inteligente de recursos 
como as tecnologias de informação e comunicação, de forma a «resolvermos os problemas das pessoas e dos 
territórios, envolvendo os parceiros locais na criação e na produção de soluções adequadas». No balanço da 
participação do Município neste trabalho, Luís Miguel Calha sublinhou que «todas as regiões que se pre-
tendem desenvolver têm que saber lidar com o futuro e, por isso, falamos, cada vez mais, em Human Smart 
Cities, ou seja, em cidades humanamente inteligentes, onde as pessoas estão em primeiro lugar.»
Durante a Conferência, foi apresentada uma proposta de Manifesto das “Human Smart Cities” - cidades que 
procuram utilizar as tecnologias de comunicação mais avançadas, a internet e as redes sociais, para permitir 
melhores condições de vida e de acesso aos serviços públicos para os seus cidadãos - com vista a disseminar 
estes projetos, no qual o projeto de Palmela se inclui, a nível mundial.

Câmara reforça
segurança contra incêndios
em escolas do 1º.0 Ciclo
Está a decorrer um concurso público para adjudicação da empreitada 
de “correção das condições de segurança contra incêndios em diversas 
escolas”.
Com o valor base de 64.860 euros, a empreitada integra correções e 
melhoramentos no âmbito da sinalética, iluminação de emergência e 
sistemas de alarme e deteção de incêndios nas escolas António Matos 
Fortuna, EB/JI de Aires, EB Brejos do Assa 1, EB/JI Zeca Afonso, EB 
Salgueiro Maia, EB Poceirão 1 e EB1/JI de Cajados Novos.

Município exige conclusão
das obras na secundária
de Pinhal Novo
A Câmara Municipal de Palmela, reunida no dia 8 de maio, 
em Pinhal Novo, aprovou, por unanimidade, uma Moção re-
lativa às obras de requalificação da Escola Secundária de Pi-
nhal Novo, onde repudia a falta de diálogo e a ausência de 
respostas do Ministério da Educação e Ciência à comunidade 
escolar e ao Município, e exige a conclusão das obras de re-
qualificação da Escola Secundária de Pinhal Novo, de forma 
a garantir o aumento da oferta escolar, no próximo ano letivo.
Estas obras, cuja conclusão estava prevista para o final do ano 
letivo 2011/2012, foram suspensas numa fase muito adianta-
da da última fase da empreitada, sem que a direção da escola 
e a Câmara Municipal fossem oficialmente informadas sobre 
as razões que levaram a esta decisão.
Como se lê na Moção, «da conclusão da obra depende o au-
mento do número de salas para disciplinas específicas (edu-
cação tecnológica, educação visual e laboratórios de biologia/
geologia, física/química), imprescindíveis à organização cur-
ricular e aos planos de estudo dos alunos da Escola Secun-
dária de Pinhal Novo, que inclui o 3º ciclo do ensino básico, 
face à sobrelotação da EB José Maria dos Santos, na mesma 
freguesia.»
O Município considera que «o abandono das obras de requa-
lificação da Escola Secundária de Pinhal Novo, numa fase 
próxima da sua conclusão, representa um desperdício finan-
ceiro inaceitável, num período em que a rentabilização de 
recursos é tão necessária» e continua a aguardar resposta a 
um pedido de reunião urgente com o Ministério da Educação 
e Ciência, endereçado há mais de um ano. 
(ver página 16, “semana da Freguesia de Pinhal novo”)
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12º.0 CUrsO sOBrE 
OrDENs MILITarEs
Em Abril, a Biblioteca Municipal de Palmela acolheu o 12º Curso 
sobre Ordens Militares, com o tema: “Homens de Oração e Homens 
de Ação: Mestres e Freires”.
 Dedicado à reflexão sobre as dinâmicas sociológicas presentes no 
seio das Ordens Militares, o curso procurou centrar-se na articulação 
entre estas instituições e a nobreza portuguesa.
Uma centena de participantes puderam conhecer melhor as figuras 
carismáticas de Bernardo de Claraval e da sua influência no movi-
mento de cruzada ( Maria de Lurdes Rosa, FCSH-UNL), de Gualdim 
Pais, mestre da Ordem do Templo ( Saúl Gomes, FLUC), de Lopo Dias 
de Sousa, mestre da Ordem de Cristo (Isabel Morgado, CEPESE), de 
Álvaro Gonçalves Pereira, prior da Ordem do Hospital (Paula Pinto 
Costa, FLUP e CEPESE), do último mestre da Ordem de Santiago, D. 
Jorge, tão significativo para Palmela ( Cristina Pimenta, CEPESE), 
de vasco da Gama e da relação das viagens para o Oriente com as 
Ordens Militares ( Luís Adão da Fonseca e CEPESE).
José Carlos Miranda (FLUP e IF) proporcionou, depois, uma visão 
sobre “O projeto de escrita de D. Pedro, Conde de Barcelos” e o seu 
importante contributo para a recuperação da memória do passado pe-
ninsular.
José Augusto Sotto-Mayor Pizarro (FLUP e CEPESE) encerrou as 
sessões teóricas do curso com uma apresentação sobre “As famílias 
ligadas às Ordens Militares representadas no teto da sala dos Brasões 
do Palácio Nacional de Sintra”, abrindo caminho à visita do dia se-
guinte, à sala do referido Palácio, onde se admirou o valor artístico do 
conjunto e se comentou a simbologia heráldica ali representada.
A iniciativa foi uma organização do Gabinete de Estudos sobre a Or-
dem de Santiago (GEsOS) / Município de Palmela, em parceria com a 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Centro de Estudos 
da População, Economia e Sociedade (CEPESE), com coordenação 
científica de Paula Pinto Costa.

Igreja de santiago
viveu Noite dos Museus
com música de outros tempos
Para assinalar a Noite dos Museus em Palmela, a Artemrede e a Câmara 
Municipal promoveram, a 18 de maio, um Recital de Cravo com João 
Paulo Janeiro, na Igreja de Santiago do Castelo de Palmela. Intitulado 
“La Française”, este recital comentado conduziu a assistência através 
do Barroco Musical Francês, um dos pilares do repertório solístico para 
cravo e órgão.
Durante a tarde, o músico esteve, também, na Igreja de Santiago, para 
apresentar a história e as características deste instrumento musical, 
pouco familiar para o grande público.
João Paulo Janeiro é intérprete de instrumentos de tecla históricos e 
divide a sua atividade profissional entre a investigação, os concertos, as 
gravações e a carreira académica. 

Castelo
e Centro 
Histórico com 
visitas guiadas 
mensais
Nos dias 13 de julho, 3 de agosto e 7 de setembro, 
parta à descoberta da vila de Palmela e participe 
nas visitas guiadas ao Castelo e ao Centro Histórico. 
Continuam, assim, as visitas mensais que a Câmara 
Municipal de Palmela está a promover, em parceria 
com o Dr. António Lameira, para dar a conhecer 
a riqueza histórica e patrimonial do núcleo mais 
antigo da vila. A visita ao Castelo tem início às 10 
horas, junto à Igreja de Santiago, e apresenta, em 
pormenor, o Monumento Nacional que foi sede 
histórica da Ordem de Santiago. A sua localização 
privilegiada permite desfrutar, também, de uma 
vista panorâmica singular, entre o Tejo e o Sado. 
A partir das 14h30, decorre uma visita ao Centro 
Histórico de Palmela, com partida junto ao Chafariz 
D. Maria I. O percurso destaca monumentos, largos, 
miradouros, edifícios e outros pontos de interesse. 
A participação é gratuita, mediante inscrição até às 
12h00 da quinta-feira anterior, através dos contactos 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt ou 212336640.

Espaço Cidadão nasce no Centro Histórico
População assistiu
ao lançamento da 1ª.a pedra
O Largo do Mercado, no Centro Histórico de Palmela, foi palco, no dia 8 de junho, da cerimónia de lan-
çamento da 1ª pedra do “Espaço Cidadão – serviço de apoio à comunidade. Apesar do mau tempo, a 
população respondeu afirmativamente ao convite do Município e participou no momento simbólico, que 
assinalou o início da empreitada de recuperação do imóvel, que irá albergar as novas instalações da Junta 
de Freguesia de Palmela, bem como outros serviços e espaços para usufruto da comunidade. Na ocasião, 
a Presidente Ana Teresa vicente recordou a visão que o Município tinha subjacente para a reabilitação do 
Centro Histórico de Palmela - «é preciso qualificar o Centro Histórico, não só com coisas que aconteçam, 
no âmbito da cultura e de todos os projetos que nós temos desenvolvido para aqui, mas com coisas que 
aconteçam no dia-a-dia, porque as pessoas estão cá». 
Com uma localização central e recheado de história, a Presidente reforçou a convicção do Município de que 
este edifício «tem que servir novas ambições e novos projetos para a vila, nomeadamente, um espaço de 
exposições, um espaço para acolher iniciativas que vão poder acontecer em espaço interior, aqui no Centro 
Histórico, com mais qualidade, e tem que albergar, também, serviços que, hoje, têm grande necessidade de 
espaço, que não querem sair do Centro Histórico e que necessitavam, naturalmente, de mais condições… 
é aqui que se insere a nossa parceria com a Junta de Freguesia de Palmela».
Com 516 metros quadrados de intervenção, pretende-se que este seja um espaço âncora, que contribua 
para a sustentabilidade e revitalização da zona. A empreitada tem o valor global de 352.450,52 euros (+ 
IvA) e deverá estar concluída dentro de nove meses, juntando-se, desta forma, a todo um conjunto de inter-
venções desenvolvidas no espaço público do núcleo mais antigo da vila. 
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O Complexo de Serviços de Pinhal Novo, onde se insere o 
Mercado Municipal, festejou o seu 4º aniversário no dia 27 
de abril, numa iniciativa da Câmara Municipal de Palmela, 
em colaboração com a Comissão de Operadores.
A data festiva foi partilhada com os clientes e utilizadores, e 
teve direito ao tradicional soprar de velas do Bolo de Aniver-
sário, Moscatel de Honra e momentos de animação. Aberto 
ao público a 26 de abril de 2009, o Complexo de Serviços de 
Pinhal Novo é, hoje, um espaço central da vila e polo dina-
mizador de atividade em várias áreas, constituindo-se como 
uma mais-valia para a comunidade.
Além da comercialização de produtos frescos, o espaço con-
centra um conjunto diversificado de valências, onde se des-
tacam a Estação de Correios, o Centro de Recursos para a 
Juventude, o Gabinete de Informação e Apoio ao Consumidor 
e, mais recentemente, a Loja do Cidadão.

Formação e coaching
em Empreendedorismo
Projeto encerra 
em julho com 
apresentações
à Comunidade
O programa de formação e coaching em empreen-
dedorismo para desempregados, promovido, desde 
fevereiro, pela Câmara Municipal e pela PSIquatro, 
culmina em julho com a sessão pública de apre-
sentação dos projetos de negócio à comunidade.
Este programa tem como objetivo a aquisição de 
competências ao nível do empreendedorismo, por 
forma a iniciar um processo de mudança no senti-
do de criar um negócio local rentável. 
Depois da fase de formação e de coaching, estão 
a decorrer sessões de esclarecimento sobre temas 
relacionados com as áreas dos diferentes projetos 
de negócio dos formandos. Já foram realizadas ses-
sões com a Nobre Terra, um exemplo de empreen-
dedorismo local, a ADREPES o IEFP, a CASES 
– Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social e com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
e o Millennium BCP (estes dois últimos sobre mi-
crocrédito). 
Foi realizada, ainda, no âmbito do projeto de uma 
formanda, a conferência “Festim do Solo”, sobre o 
método BRF – Bois Raméaux Fragmentés (técnica 
de fertilização de solo à base de ramos triturados), 
com Jacky Dupety.

ano de sucesso assinala 
maioridade da Mostra de Vinhos 
de Marateca e Poceirão
A 18ª edição da Mostra de vinhos de Marateca e Poceirão, que decorreu em 
Fernando Pó, entre 10 e 12 de maio, numa organização da Comissão da Mos-
tra e da Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó, com o patrocínio 
da Câmara Municipal de Palmela e da Junta de Freguesia da Marateca, foi, 
uma vez mais, montra privilegiada dos melhores vinhos produzidos na região. 
Os milhares de visitantes que passaram pelo certame, ao longo dos três dias, 
tiveram oportunidade de provar e adquirir 27 tintos e 14 brancos de grande 
qualidade, produzidos nas duas freguesias rurais do concelho, e a Feira de 
vinhos do Concelho, com 13 pavilhões, permitiu, também, uma perspetiva 
global da produção vitivinícola em Palmela. O dinamismo da organização, o 
programa popular e o reconhecimento das marcas e dos seus produtos con-
tribuíram, também, para o sucesso renovado da Mostra, ao nível do registado 
em 2012, num fim-de-semana dedicado à valorização dos produtos de locais 
de qualidade e do mundo rural. 
Como habitualmente, o final do certame foi marcado pelo anúncio dos dez 
melhores vinhos do ano, das freguesias de Marateca e Poceirão. Fernando 
Santana Pereira conquistou o primeiro lugar do pódio, seguido da Casa Agrí-
cola Assis Lobo e de José dos Santos Freitas. O concurso foi disputado por 27 
vinhos tintos, avaliados por um painel de provadores, escolhido pela Câmara 
de Provadores da Comissão vitivinícola Regional da Península de Setúbal. 

os dez melhores
Vinhos do Ano:

1º Fernando Santana Pereira Unipessoal
2º Casa Agrícola Assis Lobo
3º José dos Santos Freitas

4º Pedro Fernandes Monteiro
5º Casa Ermelinda Freitas

6º Agro Silvestre, Lda.
7º Herdeiros de Marcolino Miguel

8º Filipe Palhoça
9º Marcolino Freitas e Filho

10º Monte da Palmeira

Captação de investimento 
externo em Berlim
Vinhos regionais 
apresentados
aos profissionais
do setor 

Mercado Municipal 
de Pinhal Novo festejou
4º.0 aniversário

Os vinhos da região estiveram no centro de 
uma ação promocional em Berlim, na Ale-
manha, no dia 11 de abril, numa iniciativa da 
Câmara Municipal de Palmela, em parceria 
com a AICEP Portugal Global Trade & In-
vestment Agency e com o apoio da Comissão 
vitivinícola Regional da Península de Setúbal. 
Esta ação de captação de investimento exter-
no, considerada um sucesso, consistiu num 
seminário de apresentação e provas de vinhos, 
num total de nove empresas, orientado por 
uma especialista alemã em vinhos portugue-
ses, e contou com a participação do vereador 
Luís Miguel Calha, do Presidente da Comissão 
vitivinícola Regional, Henrique Soares, e do 
Embaixador de Portugal em Berlim, Luís de 
Almeida Sampaio.
Participaram três dezenas de profissionais 
do setor do turismo, desde jornalistas a som-
meliers e importadores/distribuidores de vi-
nhos, que demonstraram grande curiosidade 
e interesse pelos nossos vinhos, cuja relação 
qualidade/preço continua a surpreender em-
presários e consumidores, um pouco por todo 
o mundo. A iniciativa surgiu no seguimento da 
participação de Palmela na Feira Internacional 
IZB, na cidade de Wolfsburgo, no ano passado, 
para apresentação do programa “Palmela, Ci-
dade Europeia do vinho 2012”. 
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Fruta de Palmela
é rainha
de Fins-de-semana
Gastronómicos

Wine sunset Party
Cruzeiros 
enoturísticos 
promovem
produtos regionais
Entre junho e setembro, os cruzeiros enoturísticos 
regressam ao Sado. Ao prazer de navegar no rio 
e de avistar a população de roazes que o habita, 
estes cruzeiros aliam a degustação de produtos re-
gionais, com provas de vinhos comentadas pelos 
produtores das adegas da Península de Setúbal, e a 
música selecionada por António Patronilho, ex DJ 
da discoteca Seagull.
Os embarques decorrem em Setúbal, às 18h30, e 
em Troia, às 18h45, para uma viagem com duração 
de duas horas e meia. A participação nestes cru-
zeiros ao pôr-do-sol tem o valor de 25 euros (gratui-
to para crianças até 3 anos: 15 euros para crianças 
entre os 3 e os 12 anos). Para mais informações 
e reservas, contacte a Associação da Rota de vi-
nhos da Península de Setúbal, através do telefone 
212334398 ou do email info@rotavinhospsetubal.
com.
A organização é da responsabilidade da vertigem 
Azul, em parceria com a Associação da Rota de 
vinhos da Península de Setúbal e a Casa da Baía, e 
com o apoio da Comissão vitivinícola Regional da 
Península de Setúbal, do Turismo de Lisboa e vale 
do Tejo e da Câmara Municipal de Palmela.  

1 junho • Casa Agrícola Horácio Simões
8 junho • Xavier Santana
16 junho • Sivipa
22 junho • José Maria da Fonseca
29 junho • Malo Tojo

07 julho • Brejinho da Costa
13 julho • Venâncio da Costa Lima
20 julho • Bacalhôa
21 julho • Damasceno
27 julho • Quinta de Alcube

03 agosto • Herdade da Comporta
10 agosto • Adega Cooperativa de Palmela
17 agosto • Cooperativa Agrícola de Pegões
24 agosto • Herdade da Gâmbia
31 agosto • Saramago Vinhos

7 setembro • Casa Ermelinda Freitas
14 setembro • Herdade de Espirra
28 setembro • Herdade do Cebolal

Mês da Fogaça 
aumenta 
interesse pela 
doçaria local
Maio foi, uma vez mais, o Mês da Fogaça 
de Palmela. Integrado no projeto “Palmela 
– Experiências com Sabor!”, o programa 
teve, como ponto mais alto, a realização do 
Concurso de Fogaça de Palmela 2013, no 
dia 11 de maio, na Casa Mãe da Rota de 
vinhos. Isabel Lopes foi a grande vencedora 
do certame, seguida da equipa composta 
por Sandra Salgueiro, Cláudia Canuto e 
Paula Fruta. O 3º lugar coube a Maria 
Emília Oliveira e, em 4º lugar «ex aequo», 
classificaram-se vitor Salgueiro, Sónia Pires e 
a equipa Elisabete Oliveira e Telma Silva. A 
votação esteve a cargo do júri, composto por 
João Albino, da Confraria Gastronómica de 
Palmela (Presidente de Júri), pelo vereador 
Luís Miguel Calha, da Câmara Municipal de 
Palmela, por Fernando Baião, Presidente da 
Junta de Freguesia de Palmela, e por Maria 
de Lourdes Machado, vencedora da edição de 
2011 do Concurso. Organizado pela Câmara 
Municipal e pela Confraria Gastronómica de 
Palmela, com o apoio da Associação da Rota 
de vinhos da Península de Setúbal/ Costa 
Azul e da Junta de Freguesia de Palmela, o 
concurso contribui para a visibilidade e para 
o aumento do interesse à volta deste biscoito 
tradicional. 
Com o mesmo objetivo, o programa 
contemplou, também, um Show Cooking 
bastante participado no Mercado Municipal 
de Pinhal Novo, dinamizado pelo Chef Hélder 
Martins (Chef Executivo Hotel Neya, viva 
Lisboa, Prochef Agency e Top Chef).

Câmara Municipal de Palmela, a Associação 
da Rota de vinhos da Península de Setúbal/ 
Costa Azul e restaurantes do concelho pro-
movem, nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de 
julho, os Fins-de-Semana Gastronómicos da 
Fruta de Palmela. Integrados no calendário 
2013 do projeto “Palmela – Experiências 
com Sabor!”, estes Fins-de-Semana contam 
com a participação de 15 restaurantes, que 
irão integrar a suculenta fruta de verão que 
nasce nos campos do concelho – as amei-

xas, os pêssegos, os morangos e a incontornável Maçã Riscadinha – em pratos 
e sobremesas irresistíveis.
O vereador Luís Miguel Calha, responsável pelas áreas do Turismo e Econo-
mia Local recorda que «temos vindo a promover novas dinâmicas de desen-
volvimento turístico, com o objetivo de «atrair mais clientes aos restaurantes 
da região e, simultaneamente, atrair mais visitantes e turistas ao concelho 
para dinamizar a nossa economia local», já que, na conjuntura atual, «ini-
ciativas como esta representam um apoio muito importante que damos aos 
nossos restaurantes».
Em junho, no âmbito deste calendário de fins-de-semana temáticos, os res-
taurantes do concelho foram desafiados a apresentar a sua interpretação da 
tradicional Sopa Caramela, uma das principais referências gastronómicas da 
região e atração incontornável das Festas Populares de Pinhal Novo.
O programa integrou, também, um Show Cooking de Sopa Caramela no Mer-
cado Municipal de Pinhal Novo, conduzido pelo Chef Hélder Martins.
A Sopa Caramela é um dos principais símbolos da cultura caramela, intima-
mente relacionada com as origens e a identidade de Pinhal Novo, e perpe-
tuada, não só através da gastronomia, mas de um vasto leque de tradições e 
caraterísticas. 
Consulte os restaurantes aderentes em http://turismo.cm-palmela.pt e descu-
bra as vantagens e descontos para utentes do Palmela Tourist Card.

A
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Clique sem Idade 2013
Projeto deu início a novas ações
de informática
para a população sénior
Em abril, o projeto “Clique Sem Idade” deu início a mais um ciclo de ações 
de formação em noções básicas de informática, para a população sénior, nas 
cinco freguesias do concelho.
No âmbito do projeto, entre novembro de 2012 e maio último, a oficina de 
histórias digitais e de pintura de rua “Entre o LOL e os Rapazes/Rapari-
gas do meu tempo” associou as novas tecnologias à arte de rua, promovendo 
momentos de debate, convívio e solidariedade intergeracionais. A iniciativa 
reuniu um grupo de participantes do Clique Sem Idade e os alunos do 12º G 
da Escola Secundária de Palmela e resulta da articulação com outros pro-
jetos municipais, nomeadamente, a “Receção à Comunidade Educativa”, o 
“Março a Partir” e o “Fantasiarte”. Desta partilha resultou a edição do conto 
intergeracional, a realização da curta-metragem “O telemóvel e o frigorífico” 
e a pintura mural do edifício sede do Grupo 40 da Associação de Escoteiros 
de Portugal, em Palmela.
Em abril, o município celebrou, pela primeira vez, o Dia Europeu da Solida-
riedade e Cooperação entre Gerações, na Associação de Idosos de Palmela, 
mais uma oportunidade para o reforço da tolerância e respeito entre cidadãos 
de diferentes idades, contribuindo, desta forma, para que o concelho de Pal-
mela seja mais inclusivo.

TIC5+
Oficina de trabalho
proporciona viagem virtual a Espanha
No âmbito do Clique Sem Idade, o CRJ de Pinhal Novo acolheu, de 13 a 
20 de maio, a Oficina de Trabalho “Viaje por tierras de España”.  A ini-
ciativa foi dinamizada pelos alunos Gloria Bricio e Gabriel Casalvázquez, 
do Curso de Integração Social da Escola Giner de los Rios, de Madrid. A 
oficina proporcionou uma viagem de oito horas por Espanha a 18 pessoas 
de diferentes idades, uma oportunidade para conhecer os principais mo-
numentos de Espanha e tradições culturais, gastronómicas e musicais.

Palmela assinala
Dia Mundial
da saúde
A Câmara Municipal de Palmela associou-
se às comemorações do Dia Mundial da 
Saúde, em abril, com sessões do Projeto 
“Conversas Informais” – venha Falar de 
Saúde” e ações de sensibilização sobre há-
bitos de vida saudável “Ter Saúde é cool”.
Nesse sentido, foram realizadas duas ações 
de sensibilização sobre Hipertensão, em 
parceria com a Unidade de Saúde Familiar 
de Santiago, Palmela  e ações nos CRJ – 
Centros de Recursos para a Juventude, com 
a colaboração da Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Palmela.
Com estas iniciativas, a autarquia preten-
de alertar e sensibilizar a população para a 
adoção de estilos de vida saudáveis, conti-
nuando a apostar na prevenção.

Pintura de rua reuniu 
jovens e participantes
do “Clique sem Idade”

O Cineteatro S. João, em Palmela, acolheu, no 
dia 15 de maio, o III Seminário de Psicologia e 
Saúde, este ano, com o lema “Saúde Positiva e 
Bem-estar”.
Na sessão de abertura - que contou com as pre-
senças da Presidente da Câmara Municipal, Ana 
Teresa vicente, da vereadora dos Recursos Hu-
manos, Adília Candeias e do Bastonário da Or-
dem dos Psicólogos, Telmo Batista – Joana Mon-
teiro, moderadora dos trabalhos do período da 
manhã e Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
da autarquia, apresentou o painel de convidados, 
sublinhando o papel do seminário para o reforço 
das relações de trabalho e convívio e a parceria 
estabelecida com a empresa municipal Palmela 
Desporto, que colaborou, pela primeira vez, com 
a iniciativa.
Na sua intervenção, Ana Teresa vicente explicou 
que apesar, do contexto de crise em que vivemos, 

Psicologia e saúde
saúde Positiva e Bem - Estar
foram lema do III seminário

a realização desta iniciativa insere-se na políti-
ca de gestão de recursos humanos da autarquia, 
como uma preocupação estrutural, «não acontece 
por via da situação do país» e reforçou a impor-
tância do seminário enquanto «investimento di-
reto nos objetivos da organização, nas pessoas, na 
sua saúde e qualidade do seu próprio desempe-
nho».
A terceira edição do seminário – com participa-
ção gratuita e aberta à comunidade – contou, en-
tre outras, com as participações de Tito Laneiro, 
docente da Universidade Autónoma de Lisboa, 
Delfina Sebastião, Psicóloga da Saúde da Câma-
ra de Palmela, Eduardo Pereira, Presidente do 
Conselho de Administração da Palmela Despor-
to, E.M., Joaquim Judas, Médico do Trabalho da 
Câmara Municipal de Palmela e Susana Pereira, 
coordenadora da Divisão de Desporto da Câmara 
de Palmela. 

Nos dias 3 e 4 de maio, o edifício sede do Gru-
po 40 AEP, junto ao Parque venâncio Ribeiro 
da Costa, no Centro Histórico de Palmela, ga-
nhou vida nova. Jovens da Escola Secundária de 
Palmela e participantes do projeto “Clique sem 
Idade” uniram esforços numa ação de Pintura de 
Rua Intergeracional, que alterou a imagem da 
casa dos Escoteiros de Palmela, tornando-a mais 
alegre e apelativa.
Enquadrada pelos projetos “Clique Sem Idade” 
e “Março a Partir 2013”, e desenvolvida com 
um conjunto de parceiros locais, esta ação teve, 
como principal objetivo, reforçar a sensibilização 
da comunidade para a valorização da relação en-
tre gerações. A pintura, inaugurada em festa, no 
dia 4, corresponde a uma representação gráfica 
do Conto Intergeracional, da autoria dos interve-
nientes, e contou com a colaboração do graffiter 
Mário Gaspar.

Não se arranja 
uma FOTO?
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Festas Populares reuniram 
Tradição e Modernidade
A 17ª edição das Festas Populares de Pinhal Novo decorreu de 5 a 10 de 
junho, sob o tema “Tradição e Modernidade”.
O evento, com uma forte visibilidade e envolvimento económico e associativo 
da comunidade, pretendeu, uma vez mais, valorizar as origens e tradições 
ferroviárias e caramelas, afirmando-se como um pólo dinamizador da cultura 
e economia locais.
À semelhança dos anos anteriores, o programa integrou diversas atividades 
lúdicas, desportivas, culturais e gastronómicas, com destaque para a 4ª Feira 
do Livro (ver caixa), as provas de vinhos comentadas, espetáculos musicais 
com David Carreira, Adriana Lua, “Um Zero Azul”, Santamaria e Bardoada – 
Grupo do Sarrafo, as Marchas Populares e o Festival de Folclore.

Festas com Livros
Pelo 4º ano consecutivo a Biblioteca de Pinhal Novo acolheu, de 4 a 10 
de Junho, a Feira do Livro “Festas com Livros”, que contou, também, 
com um stand nas Festas Populares.
Tratou-se de uma oportunidade para conhecer novidades editoriais e ad-
quirir obras com desconto, para o público infantil, juvenil e adulto e obras 
de autores da freguesia.
A Feira do Livro contou, ainda, com a presença de vários escritores – 
Paula Farinhas, José Miguel Oliveira, Nuno Caravela, Jorge Arrimar, 
Margarida Marques de Almeida, Cátia Dias Amaral, Dora Dias, Ana Ar-
roja, Tiago Carrasco, João Fontes e João Henriques - que dinamizaram 
atividades de promoção da leitura para escolas do concelho e divulgaram 
a sua obra, com sessões de autógrafos.

Em Honra de s. Pedro
Marateca em festa 
entre 
28 e 30 de junho
A aldeia de Águas de Moura recebeu, entre 28 e 30 
de junho, as tradicionais Festas em Honra de S. Pedro 
da Marateca. Momento alto de convívio entre os lo-
cais e de promoção das potencialidades da freguesia 
de Marateca, as festas tiveram, no desfile das Mar-
chas Populares, a sua principal atração, que este ano 
teve como tema “Mil Recordações”, uma alusão aos 
jovens que partiram para a guerra, deixando mães, na-
moradas e esposas. Com letra de Alexandrina Pereira 
e interpretação musical de Rogélia Santos, este ano, 
as marchas contaram com oito arcos, 31 marchantes, 
sete mascotes e um porta bandeira. O desfile integrou 
as Marchas de São Pedro da Marateca e da Sociedade 
Filarmónica Humanitária, de Palmela, a quem coube 
também o cavalinho. 
Além da componente musical e gastronómica, com as 
tasquinhas, destaque para o desporto, com o 1º Gran-
de Prémio de Atletismo “Rota das Adegas”, para a 
inauguração da área de serviço de Marateca para au-
tocaravanas e para a homenagem a personalidades 
que contribuíram, ao longo dos anos, para a promoção 
e identidade locais.
A organização esteve a cargo da Associação de Festas 
de S. Pedro da Marateca e da Junta de Freguesia, com 
o apoio da Câmara Municipal de Palmela, que além 
da logística, atribuiu um subsídio no valor de 3.300 
euros.

santos Populares 
celebrados 
com Marchas
e animação
Em mês de Santos Populares, há música e 
animação um pouco por todo o concelho, 
por iniciativa do Movimento Associativo. 
Na vila de Palmela, a Sociedade Filarmó-
nica Palmelense “Loureiros” dinamizou 
arraial popular no pavilhão, com petiscos 
e animação musical, e a sua Marcha des-
filou no Centro Histórico nos dias 13, 22 
e 29 de junho.
Também em Palmela, a Sociedade Filar-
mónica Humanitária assentou arraiais no 
Largo de S. João, com música ao vivo, nas 
noites de 12, 15, 22, 23, 28 e 29 de junho. 
A apresentação da Marcha decorreu no 
dia 12, com o desfile pelas ruas a repetir-
se nas noites de 23 e 29.
A Marcha da Humanitária apresentou-se, 
ainda, em Águas de Moura, nos dias 28 
e 30 de junho no âmbito das Festas de 
S. Pedro da Marateca, em parceria com 
a Marcha anfitriã de S. Pedro, numa or-
ganização da Associação de Festas. A 15 
de junho, o Agrupamento 504 do Corpo 
Nacional de Escutas promoveu uma Noi-
te de Santos Populares no Adro da Igreja 
de Quinta do Anjo. 

Entre 5 e 7 de julho, a XXIv Feira Comercial e 
Agrícola de Poceirão anima a localidade, numa 
organização da Associação da Feira, com o apoio 
da Junta de Freguesia de Poceirão e da Câmara 
Municipal de Palmela.
Montra maior das potencialidades da freguesia, o 
certame aposta, uma vez mais, na valorização dos 
produtos locais de qualidade e da identidade das 
gentes, tão ligada ao mundo rural.
O certame foi apresentado, em conferência de 
imprensa, a 12 de junho, no Salão da Junta de 
Freguesia, onde o recém-empossado Presiden-
te da Direção, Luciano Silva, deu a conhecer o 
contexto difícil em que decorreu a preparação do 
programa, que conseguiu, no entanto, manter a 
animação habitual, apresentando, até algumas 
novidades.

XXIV Feira Comercial e agrícola de Poceirão
aposta na valorização dos produtos locais de qualidade

Para José Silvério, Presidente da Junta de Fregue-
sia, esta é uma festa muito acarinhada, que nasceu 
por iniciativa da Junta e tem crescido, demonstran-
do a riqueza que a região tem para oferecer.
Na ocasião, o vereador Luís Miguel Calha recor-
dou o apoio concedido pelo Município, não só a 
nível financeiro, mas também logístico e de divul-
gação, facto justificado pela grande importância da 
agricultura e dos produtos locais, atividades estra-
tégicas para a economia local.
Além da tradicional exposição agropecuária, do 
pavilhão das adegas da freguesia – este ano, com a 
participação de dezanove produtores - e da presen-
ça das instituições e movimento associativo local, 
a Feira conta com um vasto programa de anima-
ção, onde não falta a música, o teatro de revista, 
o desporto, a comédia, a gastronomia e o desfile 

etnográfico pelas ruas da aldeia, ao final da tarde 
de domingo.
A organização destaca, também, o encontro/debate 
sobre os impactos na agricultura, derivados das no-
vas regras fiscais e de transporte, promovido pela 
Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, 
e para várias sessões de esclarecimento sobre fi-
nanciamentos ao setor agro-pecuário.
O Festival de Folclore, que assinala o 42º aniver-
sário do Rancho Folclórico de Poceirão, será outro 
dos momentos altos de festa, com a participação, 
também, dos Ranchos Folclóricos da Afurada (vila 
Nova de Gaia), de Cabeção (Évora) e do Furadouro 
(Torres vedras).
A antecipar o certame, a Associação retomou a 
Eleição da Rainha da Festa, gala que decorreu no 
dia 22 de junho, no Parque Mário Bento.



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.

Dia Mundial
do sapateado
celebrado em Palmela
com “Cadernos
de Viagem”
O Cineteatro S. João, em Palmela, voltou a ser palco das 
comemorações do Dia Mundial do Sapateado, durante a 
tarde de 25 de maio, numa organização de Michel e da 
banda do Sapato, com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela. Um workshop de sapateado, aberto à participa-
ção de todos os interessados em experimentar e conhecer 
um pouco mais sobre esta forma de expressão artística, deu 
início ao programa. Mais tarde, o bailarino e corógrafo Mi-
chel apresentou o espetáculo “Cadernos de viagem”, com 
a participação da Banda do Sapato e da voz convidada de 
Sylvie Canape. A dança surgiu, aqui, acompanhada pela 
música da Orquestra Cadernos de viagem, composta por 
Rogério Pires na guitarra, Gil Alves na flauta, Jorge Silva 
no piano e no baixo, e Francisco Fernandes na percussão. 
O Dia Mundial do Sapateado assinala o nascimento do 
ator e tap dancer americano Bill Robinson, que elevou a 
arte do sapateado através de uma linguagem utilizada por 
todos até aos nossos dias. 

Dia Mundial da Criança 
comemorado  
com várias propostas
para toda a família
No Dia Mundial da Criança, 1 de junho, a Câmara Muni-
cipal de Palmela e vários parceiros apresentaram um pro-
grama especialmente dedicado aos mais novos, em vários 
equipamentos culturais e desportivos do concelho, com 
entrada livre. Jogos e atividade física, teatro, ateliês e mú-
sica foram as principais propostas para um dia diferente, 
em família. Durante a manhã, centenas de crianças in-
vadiram o Campo de Jogos Municipal para participarem 
na atividade “Família Ativa, Criança Saudável”. Futebol, 
basquetebol, circuito gímnico para bebés, kit de atletis-
mo, kit lúdico de motricidade, pilates, hip-hop, atelier 
de pintura e massagem de relaxamento foram as princi-
pais atrações de uma manhã diferente e muito divertida. 
Também de forma lúdica, pais e filhos foram convidados 
a refletir em conjunto, na Oficina de Filosofia “Quem sou 
eu? (Mariana, 9 anos)”. Esta oficina decorreu em duas 
sessões, no Centro Cultural de Poceirão e na Casa das 
Expressões Fantasiarte, em Palmela, numa organização 
do Município com a Artemrede.
Houve tempo, ainda, para jogos tradicionais, pinturas fa-
ciais e uma aula aberta de Hip-Hop, no Centro Cultural 
de Poceirão, para Teatro Musical, a partir do conto “A 
Sereiazinha”, de Hans Christian Andersen, no Auditório 
Municipal em Pinhal Novo, e para um final de tarde com 
muita animação pela Escolinha de Percussão do “Bardo-
ada” – o Grupo do Sarrafo, na Casa das Expressões Fan-
tasiarte.

Inscrições abertas
para fim-de-semana
“Em Pijama no Castelo”
Quem é que nunca sonhou como seria viver num Cas-
telo? Através de uma organização conjunta da Passos 
e Compassos com a Câmara Municipal de Palmela, os 
mais pequenos podem ter essa experiência, ao longo 
de um fim-de-semana para recordar. A festa começa 
no dia 6 de julho, às 18 horas, com a receção e uma 
visita guiada ao Castelo. Segue-se o jantar, a noite e 
o despertar, sempre com muitas atividades divertidas 
pelo meio. Na manhã de dia 7, às 11h30, o programa 
termina com um momento para toda a família.
“Em Pijama no Castelo” destina-se a crianças com 
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, que se-
rão acompanhadas pela equipa de monitores e equi-
pas de apoio. As inscrições (limitadas), no valor de 10 
euros,  já estão abertas e devem ser efetuadas no Ci-
neteatro S. João, em Palmela, ou através do telefone 
212336630. 

Fantasiarte | 18 anos
auditório de Pinhal Novo
e Cineteatro s. João acolheram 
Festas de Encerramento 
do Projeto
Em maio, o Auditório Municipal de Pinhal Novo e o Cine-
teatro S. João, em Palmela, acolheram as Festas de Encer-
ramento dos 2º e 3º Ciclos e Secundário, Pré-escolar e 1º 
Ciclo do Ensino Básico do Fantasiarte 2012/2013 - projeto 
de Educação pela Arte da Câmara Municipal 
As festas, que foram transmitidas através de LiveStream, 
contaram com a participação de um total de 2.800 alunos, 
educadores e professores do concelho e 80 programas.
Além da apresentação dos vários trabalhos desenvolvidos, 
o Auditório de Pinhal Novo recebeu a Exposição “Mar, 
Maravilha, Mascarilha”, do Agrupamento de Escolas José 
Saramago, que resulta de um projeto de artes visuais que 
convidou à interpretação das obras de Joana vasconce-
los, Salvador Dali, Joan Miró, Keith Haring, Antoni Gau-
di, Yayoi Kusama e Gustav Klimt. No primeiro período de 
festas foi apresentada a curta metragem intergeracional “O 
Frigorífico e o Telemóvel”, realizada pelos alunos do 12º G 
das disciplinas de Multimédia e Oficina de Artes, da Esco-
la Secundária de Palmela, e pelos participantes do projeto 
municipal “Clique sem Idade”.

Casa das Expressões Fantasiarte 
reabre no Dia da Criança
A Casa das Expressões Fantasiarte, localizada no Bairro de 
Palmela Gare, reabriu as suas portas à comunidade no dia 
1 de junho, Dia da Criança. Com horário de funcionamen-
to de 4ª feira a sábado, das 14h00 às 20h00, este espaço, 
criado pela Câmara Municipal em 2008, tem como missão o 
acolhimento de atividades em áreas formativas, recreativas 
e de investigação para as expressões artísticas, pelo Projeto 
Fantasiarte, serviços educativos da autarquia, Comunidade 
Educativa, Artística e Local, que se enquadrem nos princí-
pios da Educação pela Arte.
A Casa Fantasiarte reunirá, ainda, um centro de recursos 
para as artes, com centro documental temático e vários re-
cursos pedagógicos e didáticos, produzidos pelas escolas e 
de estímulo à criação artística.

Passos e Compassos
promoveu Férias Culturais
no Cineteatro s. João
A Passos e Compassos promoveu, em parceria com a Câ-
mara Municipal, a iniciativa “Férias Culturais”, de 17 a 
21 de junho e de 24 a 28 de junho, no Cineteatro S. João, 
em Palmela.
O programa - criado a partir da vontade de partilhar o patri-
mónio cultural da vila com as crianças e oferecer tempo de 
qualidade no calendário não escolar – tem como finalidade 
promover o desenvolvimento de competências pessoais e so-
ciais dos participantes, através da educação pela arte e patri-
mónio cultural.
Ateliês de artes com vários formadores, visitas e passeios na 
vila, sessões de cinema, biblioteca, jogos e momentos de lazer 
foram algumas das propostas das “Férias Culturais”.

“Verão 2013” em julho e agosto
rede de Bibliotecas Municipais 
promove
atividades de Tempos Livres 
A Rede de Bibliotecas Municipais promove, em julho e 
agosto, atividades de tempos livres, em Palmela, Pinhal 
Novo e Quinta do Anjo, destinadas ao público infantil. 
O programa de atividades culturais e recreativas “verão 
2013”, composto por diversos ateliês e Horas do Conto, é 
assegurado pela equipa de Animação Infantil da Divisão 
de Bibliotecas. A estimulação da imaginação e criativida-
de das crianças, promoção do gosto pelos livros e o acesso 
a diferentes formas de expressão cultural e artística são os 
objetivos do programa “verão 2013”.
Os interessados deverão inscrever-se através do telefone 
21 233 66 38 (Ilda Soares e João Matos) ou do e-mail db@
cm-palmela.pt. Mais informações em www.cm-palmela.
pt.
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Ler para ver Teatro
Câmara
e Teatro O Bando 
promovem 
Comunidade
de Leitores
A Câmara municipal e 
o Grupo de Teatro o 
Bando promovem, nos 
dias 21 de junho e 5 
de julho, na Biblioteca 
de Palmela, uma nova 
Comunidade de Leitores 
– Ler para ver Teatro.
A iniciativa, com entrada 
livre, acompanhará 
a próxima peça de 
teatro do grupo 
“Jangada de Pedra”, 
com dramaturgia, 
dramatografia e 
encenação de João 
Brites e música de Jorge 
salgueiro, através da 
leitura e tertúlia em 
torno do romance de 
José saramago.
A nova criação do 
Teatro o Bando foi 
apresentada, em maio, 
no Festival imaginarius, 
em santa maria da 
Feira, subirá ao palco 
do Teatro municipal s. 
Luiz, em Lisboa, de 11 
a 26 de outubro e estará 
em Palmela, em outubro 
e novembro, em data a 
anunciar.

A Câmara Municipal promove, entre 7 de junho e 11 de Agosto, no Cineteatro S. João, 
em Palmela, a Exposição “Troikatoons”.
Da responsabilidade do cartoonista Carlos Laranjeira, esta exposição realiza-se em 
tempos de Troika e está organizada em torno de personagens que se distinguem, «pe-
las piores razões, nesta época conturbada». 
«vamos de Portugal à Coreia do Norte, passando pela Alemanha e por Bruxelas, sem-
pre com o lápis o mais afiado possível! Sem piedade e com humor.”
Carlos Laranjeira é cartoonista do Jornal Record há 20 anos e colabora, também, com 
o Correio da Manhã e a SIC Notícias, no programa “Tempo Extra”.
“Troikatoons” poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h00.

até 11 de agosto |
Cineteatro s. João recebe 
Exposição “Troikatoons”

Teatro Meridional
em Palmela com
“O senhor Ibrahim
e as Flores do Corão”
O Cineteatro S. João, em Palmela, é palco, no dia 12 de 
julho, às 21h30, da peça “O Senhor Ibrahim e as Flores do 
Corão” pelo Teatro Meridional.
No ano em que comemora vinte anos de existência, e num 
contexto social e político de grande insegurança, o Teatro 
Meridional selecionou um texto de Eric-Emmanuel Schmitt 
para abordar «a escolha de caminhos e a importância da 
amizade no sentido mais livre e consistente do afeto».
Esta produção, encenada e interpretada por Miguel Se-
abra, e vencedora do Prémio do Público no 29º Festival 
Internacional de Teatro de Almada, segue uma das linhas 
preferenciais de trabalho da companhia, com a encenação 
e adaptação de textos maiores da dramaturgia mundial, 
apresentando-nos um espetáculo contado na voz de um só 
ator, acompanhado por um músico ao vivo.
“O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão” em Palmela é uma 
organização da Câmara Municipal com a Artemrede. Infor-
mações e reservas através do telefone 212336630.
(Valor de bilheteira: 4€)  

Palmela| De 16 de agosto a 20 de outubro

Cineteatro s. João 
acolhe exposição 
“Xilogravuras”
O Cineteatro S. João, em Palmela acolhe, de 16 de 
agosto a 20 de outubro, a exposição “Xilogravuras”. 
Trata-se de uma exposição de gravuras, da autoria 
de Giulia Panfili, em madeira e linóleo, realizadas ao 
longo dos meses de Janeiro e Fevereiro deste ano, no 
âmbito do Master em Xilogravura da Fundación CIEC, 
em Betanzos , Corunha. 
Giulia Panfili nasceu em Roma, em 1987 e efetuou o 
mestrado em Antropologia, Imagem e Comunicação. 
O seu percurso formativo nas várias práticas artísticas, 
entre as quais a pintura a óleo, a aguarela, o desenho, 
a fotografia analógica e digital, acompanhou os seus 
estudos em Antropologia. Na combinação dos dois, 
destaca-se a pesquisa etnográfica audiovisual sobre 
tecelagem manual em Abrantes e, a estadia na Indo-
nésia, entre 2007 e 2010, para o estudo da língua e 
das artes.
A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-
-feira, das 8h30 às 16h30.

Palmela 
vive
1.0º Festival
de Verão 
Entre 5 e 7 de julho, o Parque venân-
cio Ribeiro da Costa, junto ao Caste-
lo, é palco do 1º Festival de verão de 
Palmela.
Com muita música, desporto, home-
nagens às personalidades desportivas 
do concelho que mais se têm desta-
cado e a participação ativa do movi-
mento associativo local, este Festival 
marca o início da estação estival com 
muita animação e convívio.
A organização é da responsabilidade 
de Sant & Edu, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Palmela, entre 
outros. 
Mais informação em facebook.com/
FestivalDeveraoDePalmela.
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Estafeta de Palmela
Concelho viveu
Festa do atletismo
Durante a manhã de 26 de maio, centenas de atletas de todo o 
país disputaram a 16ª Estafeta de Palmela e a 12ª Mini Estafeta 
de Palmela, numa organização da Sociedade Recreativa e Cultural 
do Povo, de Bairro Alentejano, com o apoio da Câmara Municipal 
de Palmela.
A Estafeta – prova de corrida a pé por equipas, em estrada, desti-
nada a atletas seniores e veteranos - é constituída por um percur-
so de 21.400 metros, que atravessa vários locais da freguesia de 
Quinta do Anjo. A Mini Estafeta, com um total de 6.000 metros, 
é vocacionada para atletas com idades compreendidas entre os 12 
e os 17 anos, e integra quatro percursos, entre o Bairro Alenteja-
no e o Bairro dos Marinheiros. Este é o momento competitivo que 
reúne, no concelho de Palmela, o maior número de participantes 
em provas desta natureza, e constitui-se, também, como fator de 
atração e divulgação turística, ao receber equipas e apoiantes de 
vários pontos do país. 

Palmela continua a mexer
A prática regular de exercício moderado é determinante para uma vida mais saudável e é um dos 
pressupostos do projeto “Mexa-se em Palmela”, que, mensalmente, continua a cativar centenas de 
participantes, de todas as idades. A Câmara Municipal de Palmela e os parceiros têm, para oferecer, 
muitas propostas de atividade física para toda a família, em contacto direto com o património natural 
do concelho. 
No verão, destaque para as caminhadas desportivas na Arrábida, candidata a Património Mundial.
Participe nas atividades. Não fique parado pela sua saúde. Mais informação através do telefone 212 336 
636 ou do email desporto@cm-palmela.pt.

Dia 2 de julho, 18h00 e 19h00 • Yoga para Crianças | Dia 3 de julho, 11h30 • Yoga para Gestantes 
Dia 5 de julho, 9h30 • Yoga para Adolescentes | Dia 8 de julho, 18h00 • Yoga para Adultos 
Dia 10 de julho, 11h30 • Yoga para seniores | Dia 17 de julho, 16h30 • Yoga para Adultos
Centro do Yoga de Quinta do Anjo (participação gratuita)
Inscrição: telef. 212 880 445 / yogaquintadoanjo@gmail.com
Organização: Centro do Yoga de Quinta do Anjo | Apoio: Câmara Municipal de Palmela  

Dia 6 de julho, 18h00 | Parque Mário Bento - Poceirão
1º encontro de Bicicletas a Pedal Antigas (Pasteleiras)
Seguindo de passeio pelas ruas da freguesia. 
Integrado na Feira Comercial e Agrícola de Poceirão
Informações e inscrições: bttlagoadocalvo.blogspot.com / bttlagoadocalvo@gmail.com
Organização: Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º de Janeiro, Lagoa do Calvo
Apoio: Câmara Municipal de Palmela  

Dia 7 de julho, 9h00 | Parque Mário Bento - Poceirão
Caminhada desportiva
Integrada na Feira Comercial e Agrícola de Poceirão
Distância: 7 Km; Dificuldade média / baixa
Inscrição gratuita, obrigatória. Telm: 935 990 246/936 454 637 sociedade1janeiro@hotmail.com 
Organização: Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º de Janeiro, Lagoa do Calvo
Apoio: Câmara Municipal de Palmela  

Dia 20 de julho, 21h00
Caminhada desportiva noturna “serra de s. Luís”
Locais de passagem: Serra de S. Luís, Ermida de S. Luís da Serra
Destinatários: População em geral (a partir dos 6 anos)
Grau de dificuldade III (I a v): Percurso com grau de dificuldade média
Distância: 8 km; Duração: 3h
Inscrição gratuita (obrigatória e limitada a 100 participantes) até às 16h00 de dia 19
21 233 66 36 | desporto@cm-palmela.pt. 
A participação na caminhada implica a utilização de equipamento adequado à prática (calçado com rasto
e apoio forte no calcanhar). Todos os pertences devem ser transportados numa pequena mochila.
Organização: Câmara Municipal de Palmela

Dia 25 de julho, 14h00 | Parque venâncio Ribeiro da Costa, Palmela
CRJ a Jogar Golfe Frisbee
Destinatários: 12 aos 17 anos 
Inscrições gratuitas em qualquer CRJ, limitadas a 30 participantes 
Informações: www.juventudeinteractiva.org | Telef. 21 233 66 06 | disj@cm-palmela.pt 
Organização: Câmara Municipal de Pamela e Clube de Praticantes de Frisbee – vira ‘O’ Disco 

Dia 27 de julho, 20h50 | Centro de Recursos para a Juventude de Quinta do Anjo 
Caminhada Desportiva “Da Juventude às Necessidades”
Destinatários: População em geral a partir dos 6 anos 
Grau de dificuldade III: Percurso médio com algum declive acentuado  
Distância: 13 km; Duração: 3h30
Inscrições limitadas e obrigatórias: jdesenvolvimento@gmail.com 
Organização: Jovens para o Desenvolvimento | Apoio: Câmara Municipal de Palmela  

Dia 3 de agosto, 21h00
Caminhada desportiva noturna “Por serras de Cabanas e Quinta do Anjo”
Locais de passagem: Serra de São Francisco, Alcaria da Portela, Moinho da Fonte do Sol, 
Grau de dificuldade III (I a v): Percurso médio com algum declive 
Distância: 8 km; Duração: 3h
Destinatários: População em geral (a partir dos 6 anos)
Inscrição gratuita (obrigatória e limitada a 100 participantes) até às 16h de dia 2 
de agosto - 21 233 66 36 | desporto@cm-palmela.pt. 
A participação na caminhada implica a utilização de equipamento adequado à prática (calçado com rasto e apoio forte no 
calcanhar). Todos os pertences devem ser transportados numa pequena mochila.
Organização: Câmara Municipal de Palmela

Dia 17 de agosto, 20h50 
Caminhada noturna “em Redor da serra de s. Luís” 
Locais de passagem: Moinho da Páscoa, Capela S. Luís, Festa da Escudeira  
Destinatários: População em geral a partir dos 6 anos 
Grau de dificuldade III: Percurso médio com algum declive acentuado  
Distância: 10 km; Duração: 3h 
Inscrições limitadas e obrigatórias: jdesenvolvimento@gmail.com 
Organização: Jovens para o Desenvolvimento
Apoio: Câmara Municipal de Palmela

atletas do concelho
continuam a conquistar títulos
São muitas as notícias de títulos e prémios conquistados pelos nossos 
desportistas e pelo movimento associativo local, nas últimas semanas. 
Cinco atletas da Associação Académica Pinhalnovense integraram a Se-
leção Distrital de Setúbal no Olímpico Jovem Nacional. victor Korst ven-
ceu o salto em comprimento em juvenis masculinos e, em conjunto com 
Florentin Rata,  conquistou o segundo lugar na Estafeta de 40 x 100m no 
mesmo escalão. Ana Moreira foi terceira classificada nos 80m iniciados 
femininos, e também terceira, com Ana Janeiro, na Estafeta de 4 x 80m. 
Ainda sobre a Académica, o clube classificou-se em 13º lugar entre 46 
participantes, nas provas de apuramento para o Campeonato Nacional 
de Clubes.
No Judo, Andreia Zeferino e Carina Gouveia, da Sociedade Filarmóni-
ca União Agrícola, integraram a Seleção Portuguesa na Taça da Europa, 
que decorreu em Espanha, classificando-se, respetivamente, em 2.º lugar 
(-70kg) e 5.º lugar (-63kg). As duas judocas representaram Portugal na 
Taça do Mundo Sénior, realizada a 8 e 9 de junho, em Lisboa, com a pre-
sença dos melhores judocas mundiais.
A ginasta Margarida Agostinho, de Pinhal Novo, sagrou-se Campeã Na-
cional de Tumbling, no escalão de iniciados femininos, no Campeonato 
Nacional, realizado a 18 e 19 de maio, em Santarém.
No Campeonato Nacional de Natação do Desporto Escolar, o nadador 
Nuno Martins, aluno da Escola Secundária de Pinhal Novo, venceu a 
prova de 100m estilos, sagrando-se campeão nacional do desporto esco-
lar. Além deste título, o nadador alcançou o 2º lugar nas disciplinas de 
50m mariposa e 50m livres.
No futebol, a equipa de Juniores (sub19) do Clube Desportivo Pinhalno-
vense venceu o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, garantindo o direito 
de participar no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão na próxima época, 
e a equipa de Iniciados (sub15) venceu o Campeonato Distrital da 2.ª 
Divisão, subindo, assim, ao Campeonato Distrital da 1.ª Divisão.
Onze karatecas da Escola Desportiva de Karaté do C.D. Pinhalnovense 
e três karatecas da Associação Desportiva de Karaté dos Bombeiros de 
Palmela participaram no Xv Campeonato Nacional KPS (Karate-Do Por-
tugal Shotokan), realizado no Monte da Caparica. No conjunto das diver-
sas especialidades, os atletas do concelho conquistaram quinze títulos de 
Campeão, um 2º lugar e sete 3º lugares. Dois jovens destas associações 
participaram, ainda, no Campeonato Nacional da Federação Portuguesa 
de Karate, trazendo para o concelho o 3.º lugar na especialidade de Ku-
mite (combate), na categoria de Juvenis, -40kg.
A terminar, destaque, ainda, para o atleta internacional do Sporting Clu-
be de Portugal, morador no concelho de Palmela, Edi Maia, que partici-
pou, a 2 de junho, nas Provas de Observação da Federação Portuguesa de 
Atletismo. O atleta estabeleceu o recorde de Portugal do Salto com vara, 
que vigorava desde 1996, com 5,70m, e conseguiu, já, o mínimo para o 
Mundial de Moscovo, a realizar em agosto. 



Palmela 15Competição entre alunos
dos 2.oº e 3.0 ciclos encerra
Jogos Desportivos Escolares

A terceira edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal decorreu entre 31 de maio e 
2 de junho, nos nove concelhos que aderiram à iniciativa, numa organização dos Municí-
pios com a AMRS. Palmela teve a seu cargo a realização da prova de Judo, no dia 1 de 
junho, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo. Os judocas de Almada venceram 
a competição, que contou com cerca de sete dezenas de participantes. Seixal e Palmela 
classificaram-se em segundo lugar ex-aequo, e Setúbal na terceira posição.
Esta edição da grande festa do desporto da Península de Setúbal contou com a participação 
de cerca de três mil jovens, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos, em 18 
modalidades.
O concelho de Palmela esteve representado por 210 atletas em sete momentos competiti-
vos, além da demonstração de ginástica. As equipas locais marcaram presença em Atletis-
mo (infantis masculinos e femininos), Basquetebol (sub14 masculinos, sub14 femininos, 
sub16 masculinos e sub16 femininos), Futebol de 7 (infantis), Futebol de 11 (iniciados), 
Futsal masculino (infantis), Futsal feminino (juniores), Judo (infantis e iniciados) e Natação 
(femininos e masculinos). A Cerimónia de Abertura realizou-se a 31 de maio, no Complexo 
Municipal de Desportos “Cidade de Almada” e, além de Rui Costa, patrono desta edição 
dos jogos, contou com a atleta olímpica Rosa Mota. Demonstrações pelas classes gímnicas 
representantes de todos os municípios, a atuação dos Tambores do Tejo, canto lírico e 
um espetáculo de circo aéreo foram mais alguns dos atrativos da noite de inauguração do 
evento. 

O Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo acolheu, no dia 15 de junho, o Cam-
peonato Nacional de Sub 23 em Judo, prova que reuniu 88 judocas em representação de 
31 clubes.
Do concelho de Palmela, estiveram presentes cinco judocas, em representação da So-
ciedade Filarmónica União Agrícola e da Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do 
Bairro Alentejano - Nicolae Cernean (-66Kg); Carina Gouveia (-63Kg); Andreia Zeferino 
(-70Kg); André Santos (-66Kg) e Tiago Martins (-81Kg) – que alcançaram excelentes 
prestações, nomeadamente, Andreia Zeferino (SFUA), que conquistou o título de Cam-
peã Nacional na categoria -70Kg e Carina Gouveia, que se sagrou vice-Campeã Nacional 
na categoria -63Kg.
O Campeonato Nacional de Sub23 (a segunda prova de maior importância, a nível nacio-
nal, logo a seguir ao Campeonato Nacional de Seniores) foi organizado pela Federação 
Portuguesa de Judo, em colaboração com a Câmara Municipal de Palmela e a Associação 
Distrital de Judo de Setúbal.

Oito dos doze jovens selecionados pela Direção de Serviços de Lisboa e vale do Tejo 
para representar a região nos Campeonatos Nacionais de Juvenis do Desporto Escolar 
2013, na modalidade de Orientação, são alunos das Escolas Secundárias de Pinhal 
Novo e de Palmela. A escolha reconhece, uma vez mais, a qualidade do trabalho efe-
tuado no concelho, ao nível da modalidade. As provas decorreram nos concelhos de 
Évora e Arraiolos, entre 10 e 12 de maio, e contaram com a participação das equipas 
e atletas individuais apurados nas cinco Direções de Serviços de Educação nacionais. 
Recorde-se que o concelho de Palmela será palco, em 2014, dos Campeonatos Euro-
peus de Orientação e Orientação de Precisão (EOC/ETOC).

Três mil jovens participaram
nos Jogos do Futuro da região
de setúbal 2013

Judo de alta competição
Nacionais de sub 23
discutidos no Pinhal Novo

O segundo período da fase inter-escolas, 
a decorrer entre 3 e 5 de junho, encerrou 
a edição 2012/2013 dos Jogos Desporti-
vos Escolares. Esta fase envolveu cerca 
de meio milhar de alunos, entre o 5º e o 
8º anos de escolaridade, da Escola Bási-
ca José Saramago e das Escolas Básicas 
dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, 
de Palmela, e José Maria dos Santos, de 
Pinhal Novo. O programa integrou as mo-
dalidades de basquetebol, bola ao cesto, 
andebol, voleibol e futsal.
Na sua 24ª edição, os Jogos Desportivos 
Escolares são uma parceria da Câmara 
Municipal de Palmela com as Escolas dos 
2º e 3º ciclos e Secundárias do concelho. 

Patrícia Romão (E. Sec. Pinhal Novo)
Carolina Caroço (E. Sec. Pinhal Novo)
Rita Raimundo (E. Sec. Pinhal Novo)
Ricardo Ferreira (E. Sec. Pinhal Novo)
Ana Ferreira (E. Sec. Pinhal Novo)
Filipa Rodrigues (E. Sec. Palmela)
Gonçalo Pirrolas (E. Sec. Pinhal Novo)
Bernardo Pereira (E. Sec. Palmela)

alunos das 
secundárias 

nos Nacionais 
de Orientação 

do Desporto 
Escolar



Pinhal Novo e Marateca
encerraram semana das Freguesias 2013

A semana dedicada à Freguesia de Marateca, que decorreu de 17 a 21 de junho, en-
cerrou o ciclo de trabalho descentralizado 2013.
Como habitualmente, o programa da Semana de Marateca incluiu reuniões de traba-
lho com a Junta de Freguesia e entidades locais, e um conjunto de visitas a empresas 
e projetos que evidenciaram as potencialidades da freguesia.
A primeira, dia 18, coube à Herdade do Zambujal, uma propriedade com 1.700 hec-
tares, que integra uma parte da Reserva do Estuário do Sado.
Com uma componente florestal muito forte (90%) – pinhal, montado e eucaliptal - a 
Herdade do Zambujal tem em mãos um projeto de recuperação do montado e vive, 
também da pecuária (é imagem de marca de uma das grandes superfícies nacionais) 
e das atividades desenvolvidas pela Coudelaria e Ganadaria. A Coudelaria Mário vi-
nhas, nascida em 1946, está entre as 10 mais antigas de Portugal, com grande repre-
sentação do Cavalo Lusitano a nível internacional, sobretudo, no Brasil.
No final da visita, realizou-se uma breve reunião com os proprietários, Câmara, Junta 
de Freguesia e Bombeiros de Águas de Moura, onde foi abordada uma proposta de 
criação de uma corredor de segurança para veículos de emergência, paralelo à linha 
de caminho-de-ferro, a apresentar pela autarquia à REFER. A iniciativa, a ser aco-
lhida, contará com a colaboração dos bombeiros locais e permitirá um acesso mais 
rápido, a partir da herdade, à sede da freguesia e do distrito.
O dia de trabalho encerrou com uma reunião com o Clube Desportivo de Águas de 
Moura.
Quarta, dia 19, eleitos e técnicos visitaram uma exploração de arroz, seguida de reu-
nião com a associação de produtores local.
As visitas de trabalho terminaram, dia 20, com a deslocação à Herdade de Espirra, 
uma propriedade com 1.700 hectares, adquirida pela Portucel em 1985.
A herdade integra uma vinha com 37 hectares, e produz vinho no lagar e adega exis-
tentes no local; um viveiro que ocupa 23,6 hectares, dedicado à produção de diversas 
espécies florestais, nomeadamente o eucalipto. Parte da produção destina-se a auto 
consumo e o restante é vendido para o mercado.
A área de investigação é outra das vertentes da Herdade de Espirra, através do Institu-
to de Investigação da Floresta e Papel, que desenvolve um programa de melhoramento 
genético de eucalipto.
O Grupo Portucel Soporcel gere 120 mil hectares de património florestal. Com uma 
capacidade de produção anual de 12 milhões de plantas florestais certificadas, é o 
principal responsável pela produção e plantação de árvores certificadas em Portugal. 
É, ainda, o maior produtor nacional de energia a partir de biomassa florestal, represen-
tando 50% do total da energia elétrica produzida em Portugal a partir desta fonte.
A Semana da Freguesia de Marateca, que integrou, ainda, a reunião pública quinzenal 
do Executivo, dia 19, no Espaço Multiusos de Águas de Moura, culminou com o aten-
dimento descentralizado dos eleitos aos munícipes na sede da Junta de Freguesia.

No âmbito do ciclo Semanas das Freguesias 2013, eleitos e técnicos visitaram, em 
Maio, a Freguesia de Pinhal Novo.
Esta iniciativa da autarquia, que tem como objetivo aproximar o poder local dos 
munícipes e acompanhar e promover o trabalho das instituições, integrou visitas de 
trabalho, dia 8, à Escola Básica Salgueiro Maia - um exemplo de boas práticas prota-
gonizadas pela Associação de País, que conseguiu encontrar uma solução que serve 
melhor a fruição do recreio por parte dos anos do 1º ciclo, um espaço relvado, cuja 
manutenção será efetuada com a colaboração da Junta de Freguesia.
A equipa de trabalho deslocou-se, de seguida, ao Centro Social Paroquial, com va-
lências de Centro de Dia e Infantário, onde foi possível observar o investimento na 
requalificação dos equipamentos. O Centro Social Paroquial presta, atualmente, ser-
viço a 35 idosos e 80 crianças.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela (CPCJ), localizada em 
Pinhal Novo, também foi visitada. Este ano, a CPCJ instaurou, até ao momento, 111 
processos relativos aquela freguesia e as principais problemáticas registadas são a 
negligência e o abandono escolar.
O programa da manhã culminou na zona da Sul Ponte, para observação das obras 
de repavimentação ali realizadas e perspetiva da empreitada da Ciclovia Envolvente 
Poente ao Pinhal Novo. O lançamento de concurso público foi recentemente aprova-
do em reunião de câmara com o valor base de 349.620 euros (+ IvA) ?.
No período da tarde foi visitada a empresa ASL Tomé vinhos, atividade familiar 
fundada em 1953,  já na segunda geração. Atualmente com seis funcionários, a em-
presa prepara-se para integrar a Rota de vinhos da Península de Setúbal, estando, 
para o efeito, previstas algumas obras no edifício, nomeadamente, sala de provas e 
de realização de exposições e workshops.
As visitas culminaram com uma passagem pelo “Bombons da Quinta”, espaço re-
cente onde os doces que lhe dão nome são confecionados com ervas aromáticas e 
frutos secos, sem adição de conservantes. Com a chegada do tempo mais quente, o 
proprietário prepara-se para enriquecer a oferta com batidos e sumos naturais.
Na altura, a autarquia procedeu à escritura pública de cedência de direito de su-
perfície, por um período de 50 anos, de um terreno destinado à construção da sede 
da Sociedade Columbófila de Pinhal Novo. Localizado na Quinta do Pinheiro, em 
Pinhal Novo, o terreno, possui um área de 572 m2 e foi avaliado em 48.500 euros.
A Semana da Freguesia de Pinhal Novo, integrou, ainda, à semelhança das ante-
riores, reuniões de trabalho com o Executivo da Junta de Freguesia, a realização 
de uma reunião pública de câmara descentralizada e o atendimento aos munícipes 
pelos eleitos.


