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Após obras de requalificação
Espaços Comerciais e Museológicos do Castelo
reabrem ao público

Palmela viveu, este ano, a comemoração dos 50 
anos da Festa das Vindimas - iniciativa promovida 
pela Associação das Festas de Palmela, com o 
patrocínio da Câmara Municipal - data simbólica 
assinalada com iniciativas que marcaram a 
passagem de meio século desta festividade.
Muita música, desporto, animação e exposição 
e venda de produtos regionais, com especial 
destaque para os vinhos dos produtores da região, 
constituíram motivos de interesse para os milhares
de pessoas que nos visitaram.

As Galerias da Praça de Armas do Castelo de Palmela 

reabriram ao público no início de setembro, com espaços 

museológicos e comerciais requalificados, após obras

inseridas no Plano de Ação para a Recuperação e Dinamização 

do Centro Histórico de Palmela.

Esta intervenção vem consolidar e reafirmar as vocações 

turística, histórica e cultural daquele monumento, enquanto 

cartão de visita do Município.
(p. 16)

Festa das Vindimas
assinalou passagem 
de meio século
de história

(p. 9)

Palmela participa
na Semana Europeia
da Mobilidade 2013

O Município de Palmela participa, uma vez mais, na Semana Europeia
da Mobilidade, com um programa de atividades que se prolonga até ao final 
de outubro e que tem início, dia 15 de setembro, com a realização de uma 
Cãominhada Solidária. Sensibilizar a comunidade para o impacto que as opções 
individuais de mobilidade têm na saúde e no ambiente é o objetivo central
da iniciativa, que este ano tem como tema “Ar Limpo - Está nas tuas mãos!” (p. 5)
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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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A Câmara Municipal de Palmela e o Conselho Local de Ação 
Social de Palmela aprovaram, recentemente, moções relativas 
à situação das farmácias no concelho, depois de um conjunto 
de reuniões com representantes do setor. Nos documentos, é 
expressa preocupação face à prestação do serviço farmacêu-
tico à população, já bastante condicionada pela dispersão e 
extensão do território, e são reclamadas medidas urgentes ao 
Ministério da Saúde, que permitam, por um lado, viabilidade 
económica, de modo a que «seja assegurada à população a 
equidade no acesso aos serviços farmacêuticos de proximida-
de e que, por outro, proporcionem aos profissionais condições 
de exercerem o seu trabalho de forma digna, qualificada e 
sustentável». É, também, feito um apelo à «urgente concer-
tação de esforços e medidas entre as diversas entidades e 
agentes económicos intervenientes neste processo, de modo 
a definir uma política do medicamento, não esquecendo, que 
está em jogo a defesa da saúde pública, do bem-estar e quali-
dade de vida que todos os portugueses possuem como direito 
fundamental.»
Os estudos divulgados pela Associação Nacional de Farmá-
cias afirmam que a atividade normal já não permite cobrir os 
custos fixos numa maioria de estabelecimentos. O preço mé-
dio por receita médica diminuiu cerca de 20% desde 2005, 

Farmácias do concelho
em situação preocupante

um valor muito superior à redução de 5%, estimada num Es-
tudo da Autoridade da Concorrência como sendo suportável 
pelas farmácias. O ano de 2012 registou um agravamento da 
situação, com os estabelecimentos obrigados a cumprir os ob-
jetivos fixados pelo Ministério da Saúde, para a poupança da 
despesa pública com medicamentos. Em dezembro, 1593 far-
mácias portuguesas tinham fornecimentos suspensos, devido 
ao não pagamento aos grossistas, e 240 farmácias estavam em 
“Insolvência” e “Penhoradas”. Cinco distritos – onde se in-
clui o de Setúbal - apresentavam mais de 10% da totalidade 
das farmácias com ações de insolvência e penhora. Para este 
ano, prevê-se o encerramento de mais 600 estabelecimentos.
No nosso concelho, a redução da margem de comercializa-
ção e a situação económica das famílias levaram à redução 
da compra de medicamentos e à consequente dificuldade em 
manter os estabelecimentos em funcionamento, em especial, 
no meio rural. Acresce a situação precária do concelho no 
que respeita aos cuidados primários de saúde, com milhares 
de utentes (40% do total de utentes inscritos) sem médico 
de família. As duas entidades sublinham «o problema para 
a saúde pública que representa a dificuldade que os doentes 
portugueses, afetados sobretudo por doenças crónicas, se de-
param no acesso a medicamentos essenciais».

Município defende
a produção de arroz

Simulador 
de taxas 
disponível
on-line
Está disponível, no sítio oficial do 
Município, na área do Atendimen-
to Municipal, ou diretamente em 
http://cm-palmela.pt/simulador, um 
simulador de taxas. Trata-se de uma 
aplicação informática desenvolvida 
internamente, que abrange a totali-
dade das taxas municipais e permite 
obter informação prévia sobre o valor 
das taxas aplicáveis em cada caso. 
Esta aplicação é particularmente re-
levante na área do urbanismo, devi-
do à complexidade da aplicação das 
fórmulas e por facilitar o processo 
de autoliquidação de taxas por par-
te do interessado, conforme previsto 
no RJUE – Regime Jurídico da Ur-
banização e da Edificação. A dispo-
nibilização deste simulador, de uso 
bastante amigável, visa promover a 
transparência da administração au-
tárquica, a qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos e às empre-
sas e facilitar o acesso ao serviço 
público, inserindo-se num trabalho 
mais vasto de simplificação adminis-
trativa, que vem sendo desenvolvido 
pelo Município. A desmaterialização 
de processos e criação de workflo-
ws que permitam maior rapidez na 
circulação dos documentos e eco-
nomia de custos, a disponibilização 
progressiva de serviços on-line e a 
reengenharia de processos, aumen-
tando a rapidez e a qualidade da 
análise e decisão, são mais algumas 
vertentes deste trabalho.  

Face à decisão do Ministério da Agri-
cultura, que pretende retirar a gestão 
do secador de arroz de Alcácer do 
Sal à Associação de Agricultores do 
Distrito de Setúbal, a Câmara Muni-
cipal de Palmela aprovou, em reunião 
pública de 19 de junho, uma moção 
em defesa da produção de arroz, par-
ticularmente relevante na Freguesia 
de Marateca.
Os secadores são imprescindíveis 
para a cultura do arroz e, por se tra-
tarem de equipamentos muito caros, a 
Associação de Agricultores dispõe de 
dois, em Águas de Moura e Alcácer 
do Sal, geridos de forma partilhada, 
para estarem acessíveis aos pequenos 
produtores. 
De acordo com o documento, a medi-
da anunciada pelo Governo terá como 
consequência «a perda de autonomia 
dos pequenos produtores e a sua de-
pendência dos secadores dos grandes 
proprietários», afetando produtores 
dos dois concelhos, já que o secador 
de Águas de Moura é insuficiente 
para as necessidades da freguesia. 
Na moção, o Município manifesta a 
sua solidariedade com os produtores 
de arroz do concelho de Palmela e às 
organizações representativas.
Foi solicitada uma reunião urgente 
com a Ministra da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, para analisar as condi-
ções de produção de arroz no con-
celho e a gestão dos secadores, mas 
ainda não houve resposta.
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“O Livro da Arrábida a Património Mundial” foi 
apresentado ao público no dia 18 de julho, numa ce-
rimónia realizada no Convento da Arrábida, que reu-
niu cerca de centena e meia de personalidades.
O lançamento da obra - que descreve e ilustra os di-
versos valores patrimoniais da Arrábida - integrou 
a assinatura de seis protocolos de cooperação com 
instituições do ensino superior, que visam aspetos 
como a coordenação e execução de estudos sobre a 
geologia, a geomorfologia, a flora e a arqueologia, a 
assessoria na divulgação ou o acompanhamento das 
visitas dos peritos da UNESCO à Arrábida.
À semelhança do espetáculo apresentado em 2011, 
no Castelo de Palmela, o evento contou, também, 
com um momento de teatro criado pelo Teatro O 
Bando, em parceria com a AMRS – Associação de 
Municípios da Região de Setúbal. Intitulado “AL-
RABITA”, o espetáculo associa poemas e lendas a 
trechos do livro e do próprio dossiê de Candidatura 
da Arrábida a Património Mundial.
 
Valores culturais em destaque
no novo documentário

Depois do sucesso do documentário “Arrábida da 
Serra ao Mar”, os realizadores Luís Quinta e Ricar-
do Guerreiro estão já a trabalhar num novo trabalho 
audiovisual, desta feita, sobre os valores culturais, 
considerados únicos e excecionais, no quadro do 
dossiê da Candidatura. Achados arqueológicos, forti-

Arrábida a Património Mundial
Livro da candidatura
apresentado no Convento

rede Social
de Palmela debateu
Lei de Bases
da Economia Social

ficações militares, santuários e ermidas, cultos e len-
das, a construção naval, a vinicultura e a produção de 
queijo, são algumas das facetas da vida humana na 
Arrábida, ao longo dos tempos, que os autores pre-
tendem retratar.
O filme deverá manter a coerência narrativa e fílmica 
apresentada no anterior, patrocinado, também pela 
AMRS, no âmbito da candidatura. Com narração a 
cargo de Eduardo Rêgo, o novo documentário sobre 
o Património Cultural da Arrábida pretende ser mais 
um forte contributo para a divulgação das riquezas 
que tornam esta região tão especial.
Numa altura em que a Associação de Municípios 
recebeu já, da UNESCO, a confirmação de que o 
Dossiê de Candidatura da Arrábida se encontra em 
conformidade e cumpre todos os requisitos técnicos 
descritos nas Orientações Técnicas para a Aplicação 
da Convenção do Património Mundial, a equipa de 
trabalho - que integra, também, os Municípios de 
Palmela, Setúbal e Sesimbra e o Instituto de Conser-
vação da Natureza e da Biodiversidade – continua a 
acompanhar o processo, passo a passo. Tratando-se 
de uma candidatura mista, a Património Mundial Na-
tural e Cultural, a avaliação está a cargo das duas or-
ganizações consultivas da UNESCO, a IUCN (União 
Internacional para a Conservação da Natureza) e o 
ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos 
e Sítios).
A decisão deverá ser revelada em 2014, no Qatar. 

A Rede Social de Palmela promoveu, no dia 18 de julho, na Biblio-
teca Municipal de Palmela, o Debate sobre a Lei de Bases da Eco-
nomia Social (Lei nº30/2013), conforme decidido no último plenário 
do Conselho Local de Ação Social, pelo conjunto de parceiros que o 
constituem. Esta é uma matéria que diz respeito a todas as entidades 
integrantes no conceito de Economia Social, uma vez reconhecida a 
implicação que esta lei pode vir a ter para a regularização das práticas 
das instituições do 3º sector, a nível legislativo.
Este momento de debate revestiu-se, assim, de grande pertinência e 
atualidade para todas as instituições com intervenção nas áreas so-
cial, cultural e desportiva.
No âmbito da Rede Social de Palmela e do trabalho de cooperação 
institucional levado a cabo pela Câmara Municipal, a realização deste 
debate constituiu uma oportunidade privilegiada de discussão con-
junta, em torno de uma temática central para as práticas interventivas 
das entidades da economia social (IPSS, Fundações, Misericórdias, 
Cooperativas, Mutualidades, Associações), que contou com a partici-
pação de interlocutores experientes nos domínios da economia social, 
representando entidades como a União Distrital das Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social do Distrito de Setúbal, a Cooperativa 
António Sérgio para a Economia Social e a Confederação Portuguesa 
das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.

Eleições Autárquicas 2013
A Câmara Municipal de Palmela disponibiliza transporte gratuito a todos os munícipes que residam longe das respetivas secções de voto.
Conheça os percursos e saiba onde votar em www.cm-palmela.pt, nos equipamentos municipais, na sua Junta de Freguesia ou através dos 
seguintes contactos:
www.portaldoeleitor.pt; www.recenceamento.mai.gov.pt; tel: 808206206 ou envie SMS grátis para 3838, escrevendo RE espaço BI 
AAAAMMDD (número de Bilhete de Identidade, ano, mês e dia de nascimento).
Nestas eleições serão eleitos os Orgãos das Autarquias Locais: executivos (Câmara Municipal de Palmela, Juntas de Freguesia de Palmela, 
Quinta do Anjo, Pinhal Novo e União de Freguesias de Poceirão/Marateca) e deliberativos (Assembleia Municipal e Assembleias de Fre-
guesia).
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Adjudicada a beneficiação
da estrada que liga
Quinta do Anjo à Autoeuropa
e Estação Ferroviária
Foi adjudicada, na reunião pública de 16 de setembro, pelo valor de 
520.979,30 euros, a empreitada de “Beneficiação da estrada que liga 
o Caminho Municipal 1029 e a Circular Norte à Autoeuropa”. De-
signada por “Estrada das Curvas”, esta via estratégica faz a ligação 
entre a Quinta do Anjo, o Parque Industrial da Autoeuropa e a Estação 
Ferroviária da Penalva/Quinta do Anjo. Esta intervenção, que tem um 
prazo de execução de 120 dias, surge no âmbito da política de infraes-
truturação do concelho. 
Trata-se de uma via cujo traçado serpenteia o limite das parcelas de 
terrenos particulares ali existentes, induzindo um grau de insegurança 
rodoviário nos condutores, face às curvas apertadas, visibilidade redu-
zida e largura de via irregular. Estas caraterísticas, associadas à quase 
inexistência de bermas ou valetas de drenagem pluvial e ao estado 
deficiente do piso, justificam a necessidade de intervenção na referida 
estrada.
Com esta beneficiação, as deficiências serão suprimidas, passando a 
existir uma via cuja estrutura de pavimento será adequada, dimen-
sionada para dois sentidos de trânsito e com a respetiva sinalização 
horizontal e vertical.
Para a concretização dos trabalhos, houve necessidade de obter áreas 
de terreno inseridas em propriedade privada, objeto de negociação por 
parte dos representantes da autarquia, não tendo sido possível acertar 
negociação apenas com um dos proprietários. 

Envolvente Poente ao Pinhal novo
Câmara adjudica empreitada
de construção de ciclovia
A Câmara Municipal adjudicou, em reunião pública, em agosto, a empreitada de cons-
trução da Ciclovia Envolvente Poente ao Pinhal Novo, um investimento da autarquia de 
298.884 euros (+IvA).
Com um prazo de execução de quatro meses, esta intervenção permitirá envolver o limi-
te NW de toda a vila, com um corredor verde adaptado às condições locais, de transição 
entre o urbano e o local e um traçado de 1.600 metros.
Esta ciclovia contribuirá, através de corredores/ecopistas, para a ligação das zonas norte 
e sul e, também, das zonas nascente e poente da vila de Pinhal Novo, unindo troços já 
existentes, potenciando a sua utilização como espaços de lazer e circulação privilegiada 
para modos suaves de deslocação no aglomerado urbano.
A sua construção permitirá ligar a zona de vila Serena à estação Ferroviária de Pinhal 
Novo e ao extremo sul da vila, através do loteamento de val´Flores, conferindo sentido à 
sua ampliação para o setor nascente e, podendo, no futuro, dar origem a um anel circular 
à vila, com possibilidades de ligação ao seu interior.

Ligação da rede de águas 
residuais domésticas
em Brejos do Assa
Face aos sucessivos adiamentos da conclusão da ligação da 
rede de águas por parte da Simarsul - Empresa Multimu-
nicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal - em 
Brejos do Assa, a Câmara Municipal lamenta esta situação 
e continua a desenvolver todos os esforços para encontrar 
uma solução.
Em março de 2009, a Simarsul informou a Câmara que a 
construção dos sistemas elevatórios de Brejos do Assa seria 
iniciada nesse ano e estaria concluída no final do terceiro 
trimestre de 2010.
Nesse sentido, a autarquia concluiu, em 2010, a obra de 
construção das redes de drenagem de Brejos do Assa – um 
investimento de 700 mil euros, sem qualquer compartici-
pação de programas governamentais ou comunitários – que 
iriam ligar aos referidos sistemas elevatórios.
A obra da Simarsul foi, entretanto, suspensa em 2010, de-
vido à insolvência da empresa adjudicatária da empreitada, 
deixando por concluir as estações elevatórias e a rede de 
emissários de ligação à ETAR, o que impossibilita o funcio-
namento da rede em baixa, construída pela Câmara e, priva 
os munícipes de beneficiar desse investimento, com todos 
os incómodos que dai advêm.
Apesar de sucessivas promessas de conclusão, a Simarsul 
mantém as obras suspensas e, alegando dificuldades finan-
ceiras, prevê retomar a obra só em 2014, com entrada em 
funcionamento da rede em 2015.
A autarquia tem reclamado da situação e, para além das 
tomadas de posição de protesto, em Assembleia Geral da 
Simarsul, desenvolveu um estudo técnico para uma ligação 
alternativa e temporária, através de uma ETAR compacta, 
proposta que apresentou à Simarsul, sem que obtivesse, até 
ao momento, qualquer reação.

rotunda na En 379 
|Palmela
Câmara aprova 
abertura de 
concurso público 
para execução
de empreitada
No âmbito da política de infraestrutura-
ção e melhoria da segurança rodoviária 
do concelho de Palmela, a autarquia 
aprovou a abertura de concurso públi-
co para a execução de uma rotunda na 
Estrada Nacional 379, no cruzamento 
com a Estrada Municipal 532, designa-
da por estrada do Cemitério e a Rua de 
S. Julião. Esta empreitada, com o valor 
base de concurso de 347.955,58 euros 
(+ IvA), pretende contribuir para a re-
gularização da circulação do trânsito e 
aumento da segurança rodoviária na-
quela zona, e permitirá, ainda proceder 
à beneficiação e realização de novas in-
fraestruturas municipais (redes de abas-
tecimento de água, redes de drenagem 
de águas residuais pluviais) e da EDP, 
PT e SETGÁS.
A EN 379 é uma via que apresenta um 
volume de trânsito considerável, asse-
gurando a ligação entre os concelhos 
da Moita, Palmela e Setúbal. A EM 532 
constitui um dos acessos principais à 
vila de Palmela. A Rua de S. Julião viu 
aumentar significativamente o volume 
de trânsito, com a beneficiação da li-
gação à EN 252, com a construção de 
uma grande superfície comercial. O atu-
al cruzamento regista, assim, um fluxo 
rodoviário assinalável, sendo gerador de 
vários pontos de conflito que dificultam 
o normal escoamento de trânsito.
A concretização desta empreitada im-
plicou a necessidade de se obter áreas 
de terrenos inseridos em propriedades, 
entretanto, objeto de negociação por 
parte dos representantes da Câmara 
Municipal.
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nos dias 26 de junho, 2 e 31 de julho, a 
Câmara municipal de Palmela procedeu 
à desinfestação das árvores existentes na 
Avenida Rainha d. Leonor, Largo de s. 
João, Largo do Terreiro e Avenida d. nuno 
Álvares Pereira (miradouro) na vila de 
Palmela, com o objetivo de combater
a praga de piolho (afídios).
no dia 2 de julho, a autarquia procedeu, 
ainda à desinfestação das árvores existentes 
no Largo do Poço novo, em Quinta do Anjo.

O projeto de regulamento das Hortas Comunitárias do 
Concelho de Palmela, foi aprovado pela Câmara Munici-
pal de Palmela, em julho e deverá, ainda, ser submetido 
à deliberação da Assembleia Municipal. Trata-se de um 
projeto que surge no âmbito das políticas municipais de 
promoção e valorização do ambiente, que prevê a ins-
talação de talhões de terreno para cultivo, em diversas 
áreas urbanas do concelho, a disponibilizar aos muníci-
pes para produção de hortícolas em modo biológico e de 
proteção integrada.
Face aos atuais constrangimentos económicos e sociais, 
este projeto reveste-se de especial importância, respon-
dendo a necessidades que têm vindo a ser identificadas, 
nomeadamente, no que diz respeito à qualidade de vida 
da população.
A implementação das hortas comunitárias permitirá aos 
munícipes, entre outros aspetos, produzir, localmente, 
alimentos de elevado valor nutritivo, complementando a 
sua dieta, complementar o rendimento familiar, conso-
lidar ou adquirir hábitos mais saudáveis de consumo e 

Óleos Alimentares Usados
Município disponibiliza 
20 oleões
em espaço público
A Câmara de Palmela, em parceria com a ENA – Agência 
de Energia da Arrábida e com a empresa Biocanter, insta-
lou a rede municipal de recolha do óleo alimentar usado 
(OAU), composta por 20 oleões em espaço público.
Se tiver óleo alimentar usado resultante da fritura dos ali-
mentos pode, depois de estar frio, despejá-lo dentro de 
uma garrafa e colocá-la dentro de um oleão. O óleo recolhi-
do, depois de devidamente tratado, será transformado em 
biodiesel, um combustível que substitui o gasóleo e que é 
mais amigo do ambiente.
Pode consultar, também, a lista de parceiros onde pode 
entregar a sua garrafa de OAU em www.cm-palmela.pt.

oleões | Locais:
Mercado Municipal – Palmela
Rua Lúcio Borges da Costa – Palmela
Rua Augusto Cardoso – Palmela
Rua da Serrinha – Palmela
Rua do Parque – Aires
Avenida Joaquim Lino dos Reis – Aires
Largo Quinta da Cerca – venda do Alcaide
Mercado Municipal – Quinta do Anjo
Rua Agostinho da Silva – Quinta do Anjo
Avenida dos Descobrimentos – Quinta do Anjo
EN 379 – Jardim da Igreja – Cabanas
Mercado Municipal – Pinhal Novo
Rua Fernando Lopes Graça – Pinhal Novo
Rua de Macau – Pinhal Novo (junto ao C. Com. Mochos)
Rua Infante D. Henrique – Pinhal Novo
Rua José Saramago – Pinhal Novo
Praceta João Coelho Possante – Pinhal Novo
Cruzamento R. José Régio | R. Álvaro Tavares – P. Novo
Rua Eça de Queiroz – Poceirão
Avenida da Liberdade – Águas de Moura

A Câmara Municipal de Palmela participa, uma vez 
mais, na Semana Europeia da Mobilidade, iniciativa 
que este ano tem como tema “Ar Limpo – Está nas 
tuas mãos!”.
Comemorada oficialmente entre 16 e 22 de setembro, 
a Semana da Mobilidade pretende sensibilizar a co-
munidade para o impacto que as opções individuais 
de mobilidade têm na Saúde e no Ambiente.
Das atividades promovidas pela autarquia - com início 
dia 15, e prolongando-se até ao final de outubro - des-
tacam-se a utilização de biodiesel, produzido a partir 
dos óleos alimentares usados recolhidos no concelho, 
no Autocarro do Centro Histórico e viaturas oficiais do 
Executivo; a Cãominhada (ver caixa) e a iniciativa 
“De Bicicleta para o trabalho”, onde os trabalhadores 
do Município e empresas do concelho serão encora-
jados a deslocar-se, como o nome indica, de bicicleta 
para o trabalho.

Para combater
a praga de piolho |
Câmara procede
a desinfestação
de árvores em Palmela
e Quinta do Anjo

“Ar Limpo
- Está nas tuas mãos!”

Câmara 
participa 

na Semana 
Europeia da 
Mobilidade 

2013

Câmara promoveu
Cãominhada Solidária

No âmbito da Semana Euro-
peia da Mobilidade, a Câma-
ra Municipal, com o apoio da 
PRAvI (Associação de apoio a 
pessoas e animais), promoveu, 
dia 15 de setembro, uma Cão-
minhada Solidária, em Palme-
la. A iniciativa decorreu na 
vila de Palmela e na Serra do 
Louro, possibilitando a parti-
cipação dos amigos de quatro 
patas e o apoio a um grupo lo-
cal de proteção de animais.

Hortas Comunitárias do Concelho
Projeto de regulamento
em consulta pública

ocupação de tempos livres e reencontrar o sentido comu-
nitário, reforçando laços de solidariedade local.
Por outro, o município beneficiará, também, com a sua 
implementação, uma vez que poderá reintroduzir, nas 
freguesias, espaços de comunidade e contribuir para a 
melhoria das condições de vida dos cidadãos, permitindo 
a rentabilização de espaços existentes e não utilizados.
O regulamento das Hortas Comunitárias do concelho 
permitirá implementar e monitorizar o projeto, estando 
finalizados o levantamento das áreas passíveis de utiliza-
ção e a proposta de distribuição e instalação de talhões 
em vários terrenos municipais.



II Concurso de Bolos Decorados adoçou
Mercado Municipal de Pinhal novo
A 2ª edição do Concurso de Bolos Decorados, que decorreu no Mercado Municipal de Pinhal Novo entre 4 e 
7 de julho, reuniu um conjunto de entusiastas de Cake Design, que apresentaram verdadeiras obras de arte. 
Divulgar o Cake Design e os artistas, amadores ou profissionais, foi o principal objetivo da iniciativa, promo-
vida pela Fazer Saber Fazer - Ateliê de Workshops e Loja Especializada em Decoração de Bolos, de Pinhal 
Novo, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, entre outros. Para esta segunda edição do Concurso, 
o tema proposto foi “viagens na Minha Terra», convidando os participantes a explorar a história, a cultura, 
a economia, a gastronomia e o artesanato do Distrito de Setúbal. O bolo decorado “Alma Setubalense”, de 
Julia Tofan, conquistou o primeiro lugar nas duas votações – painel do júri (constituído pelo vereador Luís 
Miguel Calha e por representantes da Fazer Saber Fazer, da Tuttirev, da Associação Nacional de Cake Design 
e do jornal Diário da Região) e votação do público (presencial + facebook). O júri atribuiu o segundo lugar 
ao trabalho “Saboreando… Palmela”, da Trinka d’Açúcar, e o terceiro a “Moinhos da Serra do Louro”, de 
Bokinhas de Chocolate. Para o público, o segundo lugar coube ao bolo “Setúbal é História”, por Bela Cakes, e 
o terceiro a “Saboreando… Palmela”, da Trinka d’Açúcar. A experiência, considerada muito positiva, deverá 
ter continuidade num futuro próximo. 

Abertas inscrições
para o 2º.0 semestre
A Câmara Municipal de Palmela, em parceria com o Instituto do Em-
prego e Formação Profissional, I.P. - Delegação Regional de Lisboa e 
vale do Tejo, Centro de Formação Profissional de Setúbal, e a MidBi-
zz, promove, entre os meses de setembro e dezembro, o programa de 
Formação para a Comunidade (2º semestre).
O programa integra ações de formação gratuitas nas áreas da Higiene 
e Segurança Alimentar, Comércio e Serviços, Agricultura, Organiza-
ção e Gestão de Negócios, Informática, Línguas e Saúde. Os interes-
sados deverão formalizar a sua inscrição mediante o preenchimento 
de impresso próprio, disponível em www.cm-palmela.pt (área de For-
mação), que deverá ser enviado por e-mail, correio, fax ou entregue 
presencialmente nas instalações da Biblioteca Municipal de Palmela.
Mais informações através do telefone 212 336 632, fax 212 336 633 
ou pelo e-mail db@cm-palmela.pt.

•HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR
sistema HACCP
16 a 26 setembro | 25 horas
Palmela – 18h00/21h00 | Diário

•COMÉRCIO E SERVIÇOS
Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho
16 setembro a 23 outubro | 50 horas
Quinta do Anjo – 19h30/22:30 | 2ª, 4ª e 5ª

•AGRICULTURA
Cultura de plantas aromáticas, medicinais e condimentares
2 outubro a 16 dezembro | 100 horas
Palmela – 18h00/21h00 | 2ª, 4ª e 6ª

•DA IDEIA AO NEGÓCIO
organização e gestão de pequenos negócios
4 novembro a 13 dezembro| 50 horas
Quinta do Anjo – 19h30/22:30 | 2ª, 4ª e 6ª

•INFORMÁTICA
noções básicas de informática
17 setembro a 28 novembro | 100 horas
Marateca – 19h30/22:30 | 3ª, 4ª e 5ª

•LÍNGUAS
Língua francesa – relação com os clientes
16 setembro a 28 novembro |100 horas
Pinhal Novo - 19h30/22:30 | 2ª, 4ª e 5ª

WORKSHOP
Gestão do stress profissional em saúde
23 e 24 setembro | 12 horas
Palmela – 10h00/17h00 | Diário

Mostra de Empreendedorismo
Projetos de negócio apresentados 
no Espaço Fortuna
A Câmara Municipal de Palmela e a Psiquatro/Tempos Brilhantes 
promoveram, no dia 1 de julho, a Mostra de Empreendedorismo 
de Palmela, que decorreu no Espaço Fortuna - Artes e Ofícios, em 
Quinta do Anjo. O objetivo desta Mostra centrou-se na apresenta-
ção dos projetos desenvolvidos pelos formandos da ação de forma-
ção e coaching em empreendedorismo, que teve início em feve-
reiro deste ano. No total, foram divulgados 16 projetos, nas áreas 
do turismo e gastronomia, consultoria, comunicação, animação 
cultural e artística. Participaram, também, várias instituições de 
ensino e associações locais, que divulgaram, junto da comunida-
de, projetos de empreendedorismo educativo e social, que fazem 
a diferença. Este encontro permitiu a partilha de experiências e 
o trabalho em rede entre entidades e particulares que operam em 
áreas distintas, proporcionando a criação de sinergias.

Plano de Ação para
a Energia Sustentável 
de Palmela
Versão preliminar 
apresentada
em encontro
com as empresas
Em julho, a Câmara Municipal promo-
veu, na Biblioteca de Palmela, uma ses-
são de debate dirigida às empresas, onde 
foram apresentadas e discutidas as pro-
postas do PAESP – Plano de Ação para a 
Energia Sustentável de Palmela.
Este plano, cuja versão preliminar está 
a ser debatida com os vários agentes 
económicos e sociais e com a sociedade 
civil, contempla um conjunto de medi-
das dirigidas à Autarquia, à comunida-
de empresarial e à população em geral, 
assumindo-se como um instrumento fun-
damental para assegurar o cumprimento, 
a nível local, do compromisso de reduzir 
as emissões de CO2

, através da utilização 
racional de energia e do aproveitamento 
de fontes de energia renováveis.
O compromisso foi assumido na sequên-
cia da adesão do Município de Palmela 
ao Pacto de Autarcas, uma iniciativa da 
União Europeia que tem, como objetivo 
principal, incentivar as cidades e muni-
cípios a superar as metas definidas para a 
redução das emissões de CO

2
 até 2020.

Os documentos do PAESP estão acessí-
veis e podem ser descarregados em www.
cm-palmela.pt e os contributos da co-
munidade podem ser enviados até 25 de 
setembro, para os endereços eletrónicos 
mdaniel@cm-palmela.pt e drodrigues@
cm-palmela.pt.

no âmbito do PrODEr
Câmara e Coletividades
celebram Acordo de Parceria
A Câmara Municipal, a SIM - Sociedade de Instrução Musical, o 
Rancho Folclórico de Poceirão e a Associação de Cultura e Des-
porto de Poceirão vão celebrar Acordos de Parceria, no âmbito do 
PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
(Medida Nº 3.2 «Melhoria da Qualidade de vida»).
A SIM pretende implementar, de acordo com a candidatura, o 
projeto “Chapéu-de-Chuva Musical”, que tem como principais 
objetivos a refuncionalização da coletividade, através da ativa-
ção de um conjunto de serviços abertos à comunidade, nomea-
damente, à escolar, com música, dança, formação, artesanato e 
ginástica.
Por outro lado, o Rancho Folclórico e a Associação de Cultura e 
Desporto associam-se para a execução do projeto “Poceirão: lugar 
de cultura”, para o período de 2013-2018, um projeto que visa 
a dinamização socio cultural e recreativa do Centro Cultural de 
Poceirão, através da implementação de um conjunto de serviços 
abertos à comunidade, como música, dança, teatro, exposições, 
formação e performances.
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Palmela 7

“Castelos da Arrábida”

Palmela, Setúbal e Sesimbra 
unem-se
para criar rota turística 
Foi, já, aprovado em reunião pública, pelos Municípios de Palmela, 
Setúbal e Sesimbra, o Acordo de Cooperação que dará origem ao 
produto turístico “Castelos da Arrábida”. O projeto, que integra, 
também, a ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural 
da Península de Setúbal, pretende a criação de uma oferta integrada 
e complementar, que cruze os recursos disponíveis em cada um dos 
Municípios  - turismo cultural (com destaque para os Castelos, For-
talezas e Centros Históricos) e de natureza, sol e mar, gastronomia e 
vinhos - tendo como denominador comum o território partilhado da 
Arrábida, Candidata a Património Mundial. A disponibilização de 
informação sobre os recursos turísticos identificados no território e 
o trabalho próximo com os agentes turísticos locais, envolvendo-os 
na criação de uma rede para a estruturação do produto, são alguns 
dos objetivos iniciais desta parceria. Os Municípios e a ADREPES 
comprometem-se, também, com este projeto, a acolher ou promover 
eventos e concertarem novas abordagens ao turismo ligado à His-
tória. Alojamentos, restauração, empresas de animação turística e 
agências de viagens serão alguns dos parceiros indispensáveis à 
criação deste roteiro, que aposta na concertação de sinergias para a 
criação de vantagens competitivas e de escala para a região. 
O acordo de cooperação deverá ser assinado em cerimónia públi-
ca nas próximas semanas, após o que entrará imediatamente em 
vigor. 

Palmela foi palco, a 16 de julho, 
da cerimónia de entrega de pré-
mios aos municípios portugueses 
galardoados no XII concurso inter-
nacional de vinhos “La Selezione 
del Sindaco”, que decorreu em 
Castelfranco veneto, Itália, entre 
30 de maio e 2 de junho. Realizada 
na Pousada do Castelo de Palme-
la, numa organização da Câmara 
Municipal com a Associação dos 
Municípios Portugueses do vinho, 
a cerimónia reuniu autarcas e pro-
dutores de vinho de todo o país, 
que obteve o melhor resultado de 
sempre no certame, ao arrecadar 
54 medalhas entre 114 vinhos a 
concurso, em representação de 21 
municípios.
À semelhança de 2012, Palmela 
voltou a ser o município português 
mais premiado no Concurso, com 
onze Medalhas (3 de Ouro e 8 de 
Prata), num total de 19 prémios 
para a Península de Setúbal, que 
se sagrou, também, como a região 
mais premiada em Itália, seguida 
do Dão e de Lisboa. 
Na ocasião, o vereador Luís Miguel 
Calha, responsável pela área do tu-
rismo e economia local da Câmara 
Municipal, mostrou-se bastante sa-
tisfeito «por termos conseguido tra-
zer para Palmela a entrega de pré-
mios de um concurso internacional 
de vinhos tão prestigiado - “La 
Selezione del Sindaco” é o único 
concurso internacional que prevê a 
participação conjunta de produto-
res e dos respetivos municípios, e 
apostamos nesta participação com 
muita confiança na vitória dos nos-
sos vinhos e na promoção turística 
do nosso território».

O concelho de Palmela, os seus produtos e potencialidades turísticas 
estiveram em destaque na emissão de 31 de julho do programa “verão 
Total”. Ao longo de seis horas de emissão, em direto do Largo de S. 
João para milhares de espetadores de todo o mundo (através da RTP 
e da RTP Internacional), tiveram a palavra dezenas de agentes eco-
nómicos e culturais do concelho, que apresentaram uma perspetiva 
bastante alargada do concelho e da região, dos vinhos à gastronomia, 
da fruta à doçaria, do património histórico e cultural às atividades 
artesanais, do alojamento turístico ao turismo de natureza e aventura. 
A Arrábida, candidata a Património Mundial, ocupou lugar central no 
alinhamento, apresentando-se como território privilegiado e um dos 
principais cartões-de-visita da região e do país. 
A emissão foi conduzida por João Baião, Serenella Andrade e Tiago 
Goes, e reuniu centenas de espetadores no Largo de S. João. 

Concurso de vinhos “La Selezione del Sindaco”

Palmela foi o município 
português mais medalhado

Lista premiados Palmela:
ouro
SIvIPA

     Moscatel 10 anos (2002)

CASA ERMELINDA FREITAS
     Moscatel de Setúbal Superior (2003)

CASA ERMELINDA FREITAS
     Merlot (2011)

Prata
ADEGA COOPERATIvA DE PALMELA

     vale de Barris Syrah (2011)

ADEGA COOPERATIvA DE PALMELA
     vale dos Barris Moscatel (2012)

CASA ERMELINDA FREITAS
     Petit verdot (2011)

vENâNCIO DA COSTA LIMA
     Moscatel de Setúbal (2007)

CASA ERMELINDA FREITAS
Touriga Nacional (2011)

CASA ERMELINDA FREITAS
Syrah (2011)

SIvIPA
Serra Mãe Reserva Tinto (2009)

ADEGA COOPERATIvA DE PALMELA
Adega de Palmela Branco (2012)

Sobre os resultados conquistados 
pelas adegas do concelho, o verea-
dor afirmou que «as onze medalhas 
que os nossos produtores alcança-
ram confirmam, uma vez mais, que 

temos, em Palmela, alguns dos 
melhores vinhos do mundo» e re-
feriu que «o elevado crescimento 
que o Enoturismo tem tido, nestes 
últimos três anos, no concelho de 
Palmela e na região, é resultado da 
nossa aposta em parceria com mui-
tas instituições e confirma o acerto 
da nossa estratégia de desenvolvi-
mento local».
O concurso “La Selezione del Sin-
daco” – que contou, este ano, com 
a participação de 1.197 vinhos eu-
ropeus - é promovido, anualmente, 
pela RECEvIN, Rede Europeia 
de Cidades do vinho e a “Asso-
ciazione Nazionale delle Città del 
vino, com o apoio da AMPv e dos 
organismos e entidades nacionais 
e internacionais que trabalham 
para valorizar economicamente os 
territórios das Cidades do vinho e 
das respetivas produções vinícolas 
de qualidade. Em 2014, este con-
curso será realizado, pela primeira 
vez, em Portugal, com mais de cem 
júris de todo o mundo reunidos em 
Lisboa para selecionar os melhores 
vinhos europeus do ano.

“Verão total” 
passou por Palmela
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O Café Santiago, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, promoveu 
durante o mês de agosto, no Mercado de Palmela,  o projeto “A Descober-
to”, iniciativa que aliou a criatividade de Paula Moita e Marta Rêgo, nos 
ateliês do terraço daquele equipamento aos trabalhos artesanais em expo-
sição e venda no mercado. Tratou-se de um convite a uma ida ao Mercado 
Municipal de Palmela, em família, onde, além das habituais compras, os 
pais puderam proporcionar aos filhos ateliês temáticos gratuitos de expres-
são plástica.
“Miró por um dia”, “Pollock por um dia”, “Petiscos escritos”, “Dar a volta à 
Terra” e “A Pintura Tribal” foram os ateliês desenvolvidos. No espaço ape-
tecível do terraço do mercado, miúdos e graúdos tiveram oportunidade de 
conhecer um pouco dos artistas e técnicas em questão, de se expressarem 
através da Arte Urbana, com a poesia temporária ou, através da reciclagem, 
de evocarem um dos brinquedos que faz parte das memórias e imaginário 
de muita gente – o pião. 
O “A Descoberto” teve como principal objetivo trazer mais vida ao Centro 
Histórico da vila e fazer do terraço do Mercado um espaço de criação, a 
descobrir pelas crianças, proporcionando, simultaneamente, oportunidade 
aos jovens artistas e artesãos para apresentarem e exporem o seu trabalho.

no Centro Histórico
Projeto “A Descoberto”  
levou animação
ao Mercado de Palmela

Feira Comercial e Agrícola de Poceirão
três dias para celebrar
a identidade rural
Entre 5 e 7 de julho, a XXIv Feira Comercial e Agrícola de Poceirão foi mo-
tivo de confraternização e celebração da identidade rural do concelho e, em 
particular, da freguesia. Organizada pela Associação da Feira, com o apoio da 
Junta de Freguesia de Poceirão e da Câmara Municipal de Palmela, a feira foi 
montra, mais uma vez, da relação privilegiada de Poceirão com as atividades 
agrícolas e pecuárias, permitindo aos visitantes conhecer os produtos locais 
de qualidade e contactar com animais e atividades tradicionais. A gastrono-
mia típica e os vinhos da freguesia também estiveram em destaque, com a 
participação de dezanove produtores no pavilhão das adegas.
Música e folclore, teatro, desporto, debates sobre temas de interesse para os 
agricultores e o incontornável desfile etnográfico pelas ruas da aldeia, foram 
mais alguns dos motivos de interesse desta edição da Feira, onde foi reto-
mada, ainda, a eleição da Rainha. Inês Almeida, de Poceirão, ex-Rainha da 
Festa das vindimas, ostentou, este ano, o título da mais bela da freguesia. 
Marta vales, do Forninho, conquistou o lugar de 1ª Dama de Honor, e Adriana 
Peres, das Lagameças, foi a 2ª Dama.

“Welcome Vindimas” 
deu as boas-vindas
aos 50 anos da Festa
A sede da Sociedade Filarmónica Palmelense “Lou-
reiros” foi palco, na noite de 24 de agosto, da festa 
“Welcome vindimas”. A iniciativa marcou o arranque 
da época festiva em Palmela, com muita animação e 
sabor a vindimas. Além da apresentação das Candi-
datas a Rainha das vindimas 2013 e do desfile da 
Marcha dos Loureiros, a festa integrou jantar buffet, 
música com Diana Cravo e o Brinde com Moscatel de 
Setúbal aos 50 anos da Festa. 

As candidatas a Miss República Portuguesa visitaram a região, no dia 30 de julho, no âmbito do 
estágio de preparação. O programa, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, in-
tegrou a receção da comitiva na Pousada de Palmela, uma visita ao Castelo com sessão fotográfica, 
uma prova de golfe no Arrábida Resort & Golf Academy (a contar para a eleição de Miss Desporto), 
almoço no restaurante Moscatello e uma visita à casa Museu José Maria da Fonseca. Miss Repú-
blica Portuguesa é o maior concurso de beleza português e elege as representantes portuguesas 
nos principais certames de beleza mundiais, como o Miss Mundo, Miss Internacional, Supermodel 
International e Miss Turismo. Aberto a jovens nascidas ou naturalizadas como portuguesas, com 
idades compreendidas entre os 16 e os 26 anos, o concurso contou, este ano, com duas semanas de 
estágio de preparação para a Gala final, onde as 19 candidatas tiveram oportunidade de conhecer 
melhor o país e participar em atividades sociais, culturais e desportivas. A eleição decorreu no dia 
3 de agosto, atribuindo a Catarina Sikiniotis, 18 anos, de Lisboa, os títulos de Miss Fotogenia e Miss 
República Portuguesa 2013.

“White Party” vestiu
de branco o Largo de S. João 
O Largo de S. João, no centro de Palmela, en-
cheu, na noite de 24 de agosto, para mais uma 
edição da “White Party”. A festa branca, pro-
movida pela Sociedade Filarmónica Humani-
tária, integrou o desfile de apresentação das 
candidatas a Rainha das vindimas e o Brin-
de Universal com Moscatel de Setúbal aos 50 
anos da Festa das vindimas. Pela noite den-
tro, a animação esteve a cargo dos DJ vitinha, 
Monchike e Pedro R. 

Candidatas a Miss república Portuguesa
estagiaram em Palmela



Brinde Universal
com Moscatel assinalou
50 anos da Festa
Para assinalar, de forma marcante, o 50º Aniversário da Festa das 
vindimas, a Associação das Festas de Palmela promoveu, à meia-
noite de 24 de agosto, um Brinde Universal com Moscatel de Se-
túbal. Como o próprio nome indica, o desafio foi lançado a todos 
os interessados, maiores de 18 anos, quer se encontrassem no con-
celho de Palmela, em Portugal ou espalhados pelo mundo. Foram 
registados cerca de meio milhar de participantes, em Portugal, na 
Europa e na América do Sul, em especial, no Brasil. Em Palmela, 
o brinde decorreu, publicamente, na festa «Welcome vindimas», 
promovida pela Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” 
na sua sede, e na «White Party», organizada pela Sociedade Fi-
larmónica Humanitária no Largo de S. João. O brinde foi alvo, 
também, de ações organizadas por outras associações, clubes e 
empresas, bem como por grupos de amigos e famílias.
Para preservar a efeméride para a posteridade, a Associação des-
cerrou, na última noite da Festa, uma placa comemorativa, onde 
ficaram inscritos todos os participantes neste brinde. A placa está 
colocada na parede da Escola Básica Joaquim José de Carvalho, 
no Largo de S. João, em Palmela, junto à Casa-Mãe da Rota dos 
vinhos da Península de Setúbal.

Fins de Semana Gastronómicos

Vinho de Palmela 
aromatizou
ementas 
sofisticadas
Os Fins de Semana Gastronómicos do vinho 
de Palmela decorreram entre 30 de agosto e 
8 de setembro.
Promovidos pela Câmara Municipal de 
Palmela e pela Associação da Rota de vi-
nhos da Península de Setúbal, estes Fins de 
Semana – que tiveram início no dia 30 de 
agosto, acompanhando a Festa das vindi-
mas – propuseram um roteiro gastronómico 
pelos 17 restaurantes do concelho que ade-
riram à iniciativa.
Os sabores maduros do final do verão do-
minaram as ementas apresentadas, onde o 
vinho teve presença preponderante, regando 
pratos sofisticados de caça e aromatizando 
sobremesas generosas.

Festa das Vindimas 
Município lançou selo 
comemorativo dos 50 anos 
A Biblioteca Municipal de Palmela foi palco, no dia 30 de agos-
to, da cerimónia de lançamento do Selo comemorativo dos 50 
anos da Festa das vindimas, ilustrado com a imagem do cartaz 
deste ano. A iniciativa, promovida pelo Município, pretendeu, 
nas palavras da Presidente Ana Teresa vicente, «perpetuar a 
imagem deste ano e divulgar a Festa, através da circulação do 
selo». Colecionadores, curiosos e amantes da Festa das vindi-
mas, dispõem, assim, de um objeto limitado, especialmente pro-
duzido para assinalar a efeméride. 
Durante a cerimónia, o Município deu a conhecer, também, a 
primeira série de uma coleção de postais alusivos à campanha 
promocional “Palmela Conquista!”, destacando alguns dos prin-
cipais produtos turísticos locais, como a gastronomia e vinhos, 
o desporto de natureza, o golfe ou o incontornável património 
histórico e cultural do concelho. O selo e os postais estão dispo-
níveis na Casa-Mãe da Rota de vinhos e no Posto de Turismo, no 
Castelo de Palmela, locais onde é possível encontrar, ainda, um 
DvD com o II volume do trabalho de recolha audiovisual sobre 
a Festa das vindimas, desenvolvido pelo Arquivo Municipal de 
Palmela. Este volume contém filmagens dos momentos altos da 
Festa relativos ao período 2000-2012.

Entre 29 de agosto e 3 de setembro, Palmela viveu mais uma 
edição da Festa das vindimas, em celebração do vinho, da vinha e 
de um novo ciclo de trabalho agrícola. Promovida pela Associação 
das Festas de Palmela, com o patrocínio da Câmara Municipal, 
a Festa das vindimas revestiu-se de especial simbolismo, ao 
comemorar 50 anos.
Além dos momentos mais tradicionais, que, anualmente, coroam 
o programa – caso da Eleição da Rainha das vindimas, da Pisa 
da Uva e Bênção do Mosto, da Missa de Ação de Graças (este 
ano, presidida por Dom Gilberto Canavarro dos Reis, Bispo de 
Setúbal), do Cortejo dos Camponeses, dos Cortejos Alegóricos 
e do Espetáculo Pirotécnico – foram várias as iniciativas que 
marcaram a passagem de meio século desta festividade. A Marcha 
das vindimas 2013 foi cantada por um coletivo de cantores que, 
ao longo dos anos, emprestaram a sua voz à Marcha. No fecho 
da festa, depois do desfile do Cortejo Noturno e acompanhando 
o espetáculo pirotécnico, foi apresentada a Sinfonia à Terra “Os 
Dias dos Prodígios”, um concerto comemorativo, composto pelo 
Maestro palmelense Jorge Salgueiro e interpretado pelos músicos 
da  Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, da Sociedade 
Filarmónica Humanitária e do Conservatório Regional de Palmela, 
por um coro constituído pelos anteriores intérpretes das Marchas 
das vindimas e pelos coralistas das referidas instituições. 
A anteceder a Festa, a organização propôs, também, a realização 
de um Brinde Universal com Moscatel Setúbal (ver notícia). 
Muita música, desporto, animação e exposição e venda de produtos 
regionais, com especial destaque para os vinhos dos produtores 
da região motivaram o interesse das centenas de visitantes que se 
deslocaram, este ano, à Festa das vindimas.
Em jeito de balanço, Jorge Emídio Silva, Presidente da Associação 
das Festas de Palmela, classificou o evento, como «bastante 
positivo», nomeadamente, ao nível dos concertos realizados e da 
segurança, que este ano registou menos ocorrências do que o ano 
passado.
Com o sentido de dever cumprido - uma tarefa com a fasquia mais 
elevada pela evocação do aniversário da festa – Jorge Emídio 
destacou, ainda, a noite de terça-feira e a «grande prenda» 
oferecida pelo Maestro Jorge Salgueiro, a Sinfonia “Os Dias dos 
Prodígios”, «que marcou a diferença».

Festa das Vindimas de Palmela 
celebrou 50 anos
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Jornadas Europeias do Património 2013
Palmela promove
visita de (re)descoberta 
do Centro Histórico
 
No âmbito das Jornadas Europeias do Património 2013, a Câmara Municipal de Pal-
mela promove, dia 21 de setembro, às 10h00 (ponto de partida – Posto de Turismo), a 
atividade “Pé ante pé…descobrindo o que o centro histórico é”.
Este ano, as Jornadas, dinamizadas pela Direção-Geral do Património Cultural, são 
subordinadas ao tema Património/LUGARES, com o objetivo de chamar a atenção 
para a dimensão humana de que o património se reveste, expressa materialmente em 
espaços e paisagens – urbanos e não urbanos – que nos marcam, que exploramos e 
com que convivemos, numa relação de proximidade.
Os interessados em participar na iniciativa, limitada a um grupo de 25 pessoas, de-
vem fazer a inscrição prévia até às 16h00 do dia 20 de setembro, através do tel. 
212336640 ou pelo e-mail: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt.

no âmbito do PrAIM

Câmara, SIM e SFUA 
celebram Protocolos 
de Colaboração
A Câmara Municipal, a SIM – Sociedade de 
Instrução Musical, de Quinta do Anjo e a SFUA 
– Sociedade Filarmónica União Agrícola, de 
Pinhal Novo celebraram Protocolos de Colabo-
ração, em agosto, no âmbito do PRAIM – Pro-
grama de Recuperação de Arquivos de Interesse 
Municipal.
O Município e as referidas coletividades con-
sideram ser de mútuo interesse a formalização 
desta colaboração no tratamento do espólio do-
cumental, pretendendo-se, com os protocolos, 
garantir o tratamento arquivístico e a digitaliza-
ção de documentos, para preservação, consulta 
pública, investigação e utilização em exposições 
e outras iniciativas, dando, assim, a conhecer a 
história das instituições.

A Câmara Municipal e o Dr. António Lameira promovem, no dia 12 de outubro, mais um 
conjunto de visitas guiadas ao Castelo e ao Centro Histórico de Palmela, oportunidades pri-
vilegiadas para conhecer o núcleo mais antigo da vila, a sua História e os principais pontos 
de interesse. Às 10 horas, tem início a visita ao Castelo, junto à Igreja de Santiago. Com 
uma localização privilegiada, o Monumento Nacional, que foi sede histórica da Ordem de 
Santiago, permite desfrutar, também, de uma vista panorâmica singular sobre a Arrábida, 
candidata a Património Mundial. A visita ao Centro Histórico decorre no período da tarde, 
com partida às 14h30, junto ao Chafariz D. Maria I. A participação é gratuita, mediante 
inscrição até às 12h00 do dia 10 de outubro, através dos contactos patrimonio.cultural@
cm-palmela.pt ou 212336640.

Continuam as visitas guiadas
ao Castelo e Centro Histórico

Palmela ganhou novo espaço
para a juventude
Ao final da tarde do dia 28 de agosto, a vila de Palmela viu concretizado um anseio anti-
go: a recuperação e refuncionalização do edifício que albergava os antigos sanitários do 
Parque venâncio Ribeiro da Costa. O imóvel, que assinala, de forma marcante, a entrada 
no Parque a partir da Rua Heliodoro Salgado, viu a sua traça sóbria e elegante dignifi-
cada e conhece, agora, uma nova vida enquanto equipamento municipal, ao serviço da 
juventude. Este novo espaço será gerido pela A.J.I.T.A.R – Associação Juvenil Ideias 
Transformam a Realidade e pelo Grupo 40 de Palmela da Associação de Escoteiros de 
Portugal, e ficará ao serviço das associações juvenis, dos jovens e da comunidade, em 
geral, acolhendo iniciativas especialmente concebidas para as suas valências e apoiando 
a atividade desenvolvida no Parque e no Centro Histórico. Designado como MOJU Pal-
mela – Movimento Juvenil de Palmela, numa votação via redes sociais, dinamizada pelas 
duas associações juvenis gestoras, o equipamento foi inaugurado num momento festivo, 
que contou com a presença de várias entidades e da população.

Um projeto participado

Miguel Pinheiro, da A.J.I.T.A.R., acredita que «este será um local de referência para os 
jovens, contribuindo para a sua valorização», e Regina Marques, Chefe do Grupo 40, su-
blinhou a importância desta concretização, que deu origem a um espaço «muito agradá-
vel», onde «apetece estar» e que complementará a ação dos grupos no pulmão verde da 
vila. Para Ana Teresa vicente, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, é de realçar 
o papel muito importante que os jovens tiveram neste projeto, participando ativamente na 
definição de conceitos e usos, e lembrou a responsabilidade que, agora, recai sobre estas 
associações, gerindo e trazendo para aqui outros jovens, para que o Parque seja, cada vez 
mais, vivido e, consequentemente, mais seguro.
A empreitada de refuncionalização dos antigos sanitários do Parque, realizada no âmbito 
da Recuperação do Centro Histórico de Palmela e cofinanciada pelo POR Lisboa/QREN 
– Quadro de Referência Estratégico Nacional, foi um investimento no valor de 106 mil 
euros. Distribuído ao longo de dois andares, o imóvel conta com duas salas amplas, sala 
de arrumos, casa de banho/balneário e um pátio exterior.



Palmela 11

EB Joaquim José
de Carvalho, Palmela
Câmara executa 
ampliação
e remodelação
da cozinha da escola
Aproveitando o período de férias escolares, a 
Câmara Municipal está a proceder à ampliação 
e remodelação da cozinha da Escola Básica Jo-
aquim José de Carvalho, em Palmela.
Esta empreitada dotará a cozinha e espaços 
complementares, das condições essenciais à ga-
rantia do cumprimento da legislação em vigor, 
no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar. 
A instalação de aquecimento central deste esta-
belecimento de ensino está, também, a ser repa-
rado, prevendo-se que as intervenções estejam 
concluídas até ao final de setembro.

Casa das Expressões 
Fantasiarte
acolheu
residência artística
A Casa das Expressões Fantasiarte, localizada no 
Bairro da Estação de Palmela, acolheu, em agosto, 
a Residência Artística “Map In´Cloud”. A inicia-
tiva, da MapaClown, destinou-se a profissionais 
e amadores nas áreas artísticas e performativas 
e constituiu-se como um espaço de partilha e de 
aprendizagem onde foram abordadas expressões 
artísticas, nomeadamente, plástica, musical, dra-
mática, artes circenses, escrita criativa, tendo, 
como mediadores, os princípios da Animação e 
Intervenção Sociocultural.

transportes Escolares
Plano para o próximo 
ano letivo abrange 
mais de 2.500 alunos
O Plano Anual de Transportes Escolares para o 
próximo ano letivo foi aprovado pela Câmara de 
Palmela e recebeu, também, o parecer favorável, 
em junho, do Conselho Municipal de Educação. 
O plano prevê que sejam abrangidos pela rede 
de transportes escolares 2.519 alunos, dos quais 
2.202 serão transportados em circuitos públicos e 
317 em circuitos municipais.
Tendo em conta a dimensão do concelho e a fraca 
acessibilidade nas zonas rurais, estima-se que o 
custo total da rede de transportes escolares atinga 
o valor de 1.319.957,90 euros.
O transporte escolar abrange os alunos residentes 
no Concelho de Palmela e destina-se a assegurar o 
cumprimento da escolaridade obrigatória e possi-
bilitar a continuação dos estudos, até à conclusão 
do ensino secundário. A utilização do transporte 
escolar é gratuita para os alunos do ensino básico 
e comparticipada em 50% pelo município, para os 
do secundário.

Na abertura do novo Ano Letivo, enquadrada pelas adversida-
des económicas, a Câmara Municipal de Palmela continua a 
fazer o esforço para cumprir com os habituais apoios à Comuni-
dade Escolar, nomeadamente, ao nível dos Transportes Escola-
res (ver texto) e da Ação Social Escolar.
O Programa de Alimentação Escolar prevê 3.000 refeições diá-
rias nos estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 
Ensino Básico.

na abertura do novo Ano Letivo

Câmara mantém apoios à Comunidade Escolar

Projeto“Dar de Volta”
aposta na reutilização
de manuais escolares

À semelhança dos anos anteriores, está em preparação o progra-
ma da Receção à Comunidade Educativa, um vasto conjunto de 
iniciativas que espelham as potencialidades e boas práticas do 
Município e os recursos educativos à disposição da comunida-
de, que possui, como momento alto, o convívio onde é prestada 
homenagem aos professores aposentados no último ano letivo.
A Rede Escolar registou o encerramento da Escola Básica da 
Carregueira.

A Câmara Municipal de Palmela, em parceria com o Grupo de Bi-
bliotecas Escolares do Concelho de Palmela e a Associação de Muni-
cípios da Região de Setúbal, está a promover, uma vez mais, o Projeto 
“Dar de volta”. A reutilização de manuais escolares, do 1º ao 12º ano 
de escolaridade, disponibilizando-os, gratuitamente, a quem deles 
necessite, é o objetivo desta campanha, que serve propósitos sociais, 
ambientais e económicos.
Até 13 de setembro, foram entregues na Rede Municipal de Biblio-
tecas Públicas 9421 manuais, sendo que destes, 2793 são manuais 
adotados pelas escolas para o presente ano letivo. A redistribuição 
destes livros para novos utilizadores já beneficiou, até ao momento, 
473 pessoas.
Os interessados deverão fazer a entrega ou o levantamento dos ma-
nuais, de acordo com as disponibilidades, em qualquer uma das Bi-
bliotecas da Rede Municipal. O “Dar de volta” é um projeto coletivo 
e intermunicipal, promovido pela AMRS, através das bibliotecas 
municipais aderentes.



Pinhal novo viveu 
“noites de Verão”
na Praça da 
Independência
A Câmara Municipal de Palmela, a Junta de Freguesia 
de Pinhal Novo e o Movimento Associativo local pro-
moveram, entre 13 de julho e 3 de agosto, um programa 
de “Noites de verão” em Pinhal Novo, centralizado na 
Praça da Independência.
Muita música, cinema, teatro e animação constituíram 
as propostas para noites diferentes, de convívio, em 
pleno coração de Pinhal Novo.

Passatempo Literário convida a escrever
conto de verão
Está em curso um Passatempo Literário, promovido pela 
Câmara Municipal de Palmela, que apela à escrita de um 
conto sobre o verão deste ano. Os trabalhos deverão ser en-
tregues até ao dia 1 de outubro em qualquer biblioteca da 
Rede Municipal de Bibliotecas Públicas do Concelho. O 
conto selecionado será publicado na newsletter da Rede e 

no site da autarquia, e os três melhores textos serão expostos 
nas bibliotecas, com destaque para o texto vencedor. Have-
rá oferta de livros aos autores dos três melhores contos. No 
outono, será organizado um encontro convívio com todos os 
participantes, para leitura dos contos. Consulte as condi-
ções de participação em www.cm-palmela.pt.

A Biblioteca Municipal de Palmela recebe, de 14 de  se-
tembro a 26 de outubro, a exposição de pintura “Marinhas 
2013”, de Luís Liberato.
Luís Liberato nasceu na Guiné-Bissau, em 1955, onde vi-
veu até 1970. Já em Moçambique, onde continuou os seus 
estudos, expôs individualmente e pela primeira vez, na Casa 
Amarela, em Lourenço Marques (actualmente Maputo) em 
1974.
Em Portugal desde 1975, tira o curso de Equipamento de 
Interiores na Escola de Artes Decorativas António Arroio e 
Pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes, onde expôs 
colectivamente na exposição “A Árvore” em 1977.
Dedicado, em exclusivo, à pintura desde 2010, o seu tra-

“Zero em Comportamento”
Oficinas dão a 
conhecer técnicas
de Animação
Entre setembro e outubro, a Câmara Municipal de Palmela 
e a Artemrede promovem um conjunto de oficinas ligadas 
ao mundo da animação. Sob o título de “Zero em Compor-
tamento”, estas oficinas abordam técnicas de animação, 
como o stop motion ou a pixilação, bem como a escrita e 
a ilustração.
As atividades destinam-se a faixas etárias diferenciadas e 
têm inscrição gratuita. 

• 28 setembro - 15h30
Auditório Municipal de Pinhal Novo
oficina de Stop Motion - Técnica de animação 
realizada quadro-a-quadro por meio de fotografias 
que, colocadas em sequência, criam a ilusão de mo-
vimento. Elaboração de histórias, com personagens 
e cenários convencionados em plasticina, captura e 
animação das fotografias em software específico no 
computador. Inscrições através do 212336634.

• 12 outubro - 15h30
Auditório Municipal de Pinhal Novo
oficina de pixilação - Técnica de animação stop 
motion, em que pessoas e objetos são fotografados 
quadro-a-quadro. Quando colocadas em sequência, 
as fotografias criam a ilusão de movimento. Faixas 
etárias recomendadas: 8 –14 anos / 15 –18 anos. 
Inscrições através do 212336634.

• 19 outubro - 15h30
Casa das Expressões Fantasiarte, Palmela
manifesto(me) ao virar da página - Oficina de 
escrita, ilustração e cidadania, que propõe a produ-
ção de livros coletivos, manifestos, declarações pú-
blicas e livros ilustrados. Para famílias com crianças 
entre os 6 e os 10 anos. Informações e inscrições 
através do 212336630.

“Marinhas 2013”
Luís Liberato expõe
na Biblioteca de Palmela

balho tem como base uma reflexão contemporânea numa 
experimentação a nível de materiais, deslocando-se de re-
ferência em referência.
Expôs, individualmente, em 2010, na Galeria Arte e valor, 
em Lisboa; em 2011, no Palácio Álamo, em Alter do Chão, 
e participou, a nível colectivo, na vIII Bienal de Arte da 
vidigueira 2012, onde lhe foi atribuída uma Menção Hon-
rosa.
A exposição “Marinhas 2013” poderá ser visitada às 3ªs, 
5ªs e 6ªs, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 19h00 e às 
4ªs e sábados das 14h00 às 19h00.
Encerra aos domingos, 2ªs, 4ªs no período da manhã e fe-
riados.
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AMArSUL Eco Fashion 2013
Palmela
é palco
de desfile
de moda
com materiais 
reciclados
No dia 20 de setembro, o Largo de S. João, 
no centro de Palmela, transforma-se numa 
passerelle, por onde irão desfilar criações 
de estilistas portugueses, produzidas a partir 
de materiais recicláveis, numa iniciativa da 
AMARSUL, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Palmela. Trata-se de mais uma edição 
do AMARSUL Eco Fashion, iniciativa reali-
zada anualmente, desde 2010, com o objetivo 
de demonstrar o potencial de reaproveita-
mento dos materiais recicláveis, contribuindo 
para a valorização dos resíduos sólidos urba-
nos produzidos na Península de Setúbal. 
Ana Alexandre, Romana Mussagy, Milene 
Santos, Angela Melnic e Sara Pinto são os es-
tilistas cujas coleções irão brilhar na edição 
deste ano, apresentada por Merche Romero. 
Destaque para os Storytailors, estilistas con-
vidados que irão apresentar a coleção “Trash 
Allure”. Peças únicas, glamorosas e sonha-
doras ganham forma a partir de páginas de 
revistas e jornais, folhetos publicitários e pe-
daços de embalagens, reconstruídos de forma 
lúdica.
Além da moda, a música também estará pre-
sente no espetáculo, com a atuação de Emmy 
Curl. A artista transmontana, de 23 anos, lan-
çou, em 2012, o seu segundo trabalho “Ori-
gins”, e continua a aliar a sua voz doce a um 
imaginário muito próprio e a uma profunda 
ligação à terra natal, criando ambientes úni-
cos e etéreos. 
O AMARSUL Eco Fashion é já considerado 
um evento de excelência e obteve reconhe-
cimento, a nível nacional, pela Associação 
Portuguesa de Comunicação de Empresa, 
e internacional, pela Summit International 
Award.

O Cineteatro S. João acolhe, a 6 de dezembro, o regresso do 
Russian Classic Ballet a Palmela com “O Lago dos Cis-
nes”, numa organização da Classic Stage, apoiada pela Câ-
mara Municipal. O espetáculo tem por base a peça clássica 
de Tchaikovsky e conta com a participação de bailarinos de 
notoriedade internacional.
“O Lago dos Cisnes”, apresentado pela primeira vez em 
1877, é considerado o mais espetacular dos bailados clás-
sicos, repleto de romantismo e beleza, quer pela peça musi-
cal, quer, também, pela coreografia de Petipa e Ivanov, que 
relaciona o corpo humano com os movimentos de um cisne. 
Esta é a história de um príncipe que procura a mulher ideal 
e vê na figura do cisne a suavidade e o encanto feminino 
mas, na verdade, o cisne é a transfiguração de uma bela 
princesa encantada.
O espetáculo tem início às 21h30 e os bilhetes já estão à 
venda, com o valor de 23 euros (plateia) e 19 euros (balcão), 
no Cineteatro S. João (telf. 212336630) - descontos de 10% 
para maiores de 65 anos, menores de 16 e grupos entre 10 
e 19 pessoas; descontos de 15% para grupos superiores a 
20 pessoas. 

Palmela InSalSaMood
ritmos latinos 
invadem 
Centro 
Histórico

“Lago dos Cisnes”
regressa a Palmela
Bilhetes à venda

para peça clássica
de tchaikovsky

O projeto InSalSaMood regressa a Palmela em setembro, 
nos dias 27, 28 e 29, para envolver a comunidade num 
evento multicultural. Este fim de semana dedicado ao mun-
do da dança contará com uma oferta diversificada e alician-
te para os adeptos de ritmos latinos, nomeadamente, com 
workshops de dança, atuações de artistas, um jantar de gala, 
visitas a alguns dos parceiros e várias festas.
Este projeto consiste numa parceria com a Sociedade Filar-
mónica Humanitária e conta com o apoio do Município de 
Palmela, entre outros.
Os preços dos passes variam entre os 35€ e os 75€ e os 
portadores do Palmela Tourist Card beneficiam de um des-
conto imediato de 5€. Para mais informações, consulte o 
programa em Facebook/insalsamood, www.insalsamod/wix.
com/insalsamood ou através do e-mail insalsamood@gmail.
com.
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“Faz Ouvir a tua Voz!”
Fórum debateu criação
do Conselho Municipal
de Juventude
A Biblioteca Municipal de Palmela acolheu, em junho, o Fórum 
Juventude “Faz Ouvir a Tua voz!”, uma iniciativa que reuniu os 
jovens do concelho em torno do debate sobre a criação do Conselho 
Municipal de Juventude do concelho. 
Encontrar ou propor a criação de mecanismos que contribuam para 
a diminuição dos impactos menos positivos que este Conselho re-
vela ao nível da representatividade e participação dos jovens não 
organizados na tomada de decisões e promoção de iniciativas no 
âmbito das políticas de juventude foi um dos principais objetivos 
do fórum. O modelo de partilha e discussão encontrado revelou, as-
sim, ser facilitador da disseminação de informação útil e pertinente 
para os jovens e fomentou a sua participação ativa.
Depois de submetido a um período de consulta pública, o Projeto de 
Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Palmela foi 
aprovado, por unanimidade, em setembro, em reunião de Câmara, e 
aguarda aprovação pela Assembleia Municipal. No âmbito da legis-
lação em vigor, e de acordo com o Regulamento, o Conselho Munici-
pal de Juventude de Palmela será um órgão consultivo do município, 
criado com o intuito de fomentar, entre os jovens e restantes parcei-
ros, a participação e o debate, bem como a articulação sob os diversos 
temas relacionados com as políticas de juventude. 

Para rescrição de exercício e promoção da saúde

Câmara, ACES da Arrábida
e Palmela Desporto
criam Gabinete
Entrou em funcionamento no dia 13 de setembro, na Piscina Muni-
cipal de Palmela, o Gabinete de Prescrição de Exercício e Promoção 
da Saúde, no âmbito de um protocolo celebrado entre a Câmara Mu-
nicipal de Palmela, a Palmela Desporto, E.M. e o ACES da Arrábida/
Unidade de Saúde Familiar Santiago – Palmela.
O Gabinete, que tem como principal objetivo a realização de consultas 
de prescrição de exercício, surge na sequência do alargamento da in-
tervenção do “Mexa-se em Palmela”, programa municipal iniciado em 
2005, com o intuito de melhorar e aumentar as condições de acesso 
da população à pratica de atividades físico-desportivas e valorizar a 
qualidade de vida e o bem-estar.
Nas consultas, será efetuada a prescrição individualizada do exercí-
cio, de acordo com a avaliação prévia da história e condição clínicas, 
história e hábitos de atividade física, fatores motivacionais para a prá-
tica e objetivos de cada indivíduo.
Numa primeira fase, serão abrangidas as pessoas pertencentes à área 
coberta pela Unidade de Saúde Familiar Santiago – Palmela, bem 
como os trabalhadores da Câmara Municipal e da Palmela Desporto 
encaminhados, respetivamente, pelos médicos de família e pelos ser-
viços de psicologia e medicina do trabalho. O serviço será, posterior-
mente, aberto à comunidade.

Em outubro
Câmara 
promove
Mês do Idoso
À semelhança dos anos anteriores, a 
Câmara Municipal de Palmela com as 
IPSS – Instituições Particulares de So-
lidariedade Social promove, em outubro, 
as comemorações do Mês do Idoso.
Trata-se de uma forma de homenagear os 
munícipes mais velhos, proporcionando-
lhes, ao longo do mês, momentos de con-
vívio, participação e alegria, com desta-
que para a realização da II Feira Sénior, 
nos dias 15 e 16, no Mercado Municipal 
de Pinhal Novo e para o Chá Dançante, 
dia 25, no Grupo Desportivo e Recreati-
vo Leões de Cajados.

“Clique Sem Idade”
dinamizou atividades de verão
para a população sénior...

...e terminou em festa no parque

A Festa de verão “Clique Sem 
Idade 2013” decorreu no dia 9 
de setembro, no Parque venâncio 
Ribeiro da Costa, em Palmela, e 
marcou o encerramento de mais 
um ciclo de trabalho.
Na ocasião, e depois de uma ses-
são de boa vindas protagonizada 
pelo Grupo “Os Amigos de Laga-
meças”, foram entregues os Certi-
ficados de Participação em Noções 

Programa

Dia 1 | 15h15
Auditório Municipal de Pinhal Novo
Dia 9 |14h30
Cineteatro S. João, Palmela
Dia 24 |14h30 
Centro Cultural de Poceirão
• Documentário “Arrábida – da Serra ao Mar”
Dias 15 e 16 | Das 9h00 às 15h00
Mercado Municipal de Pinhal Novo
• II Feira Sénior
Dia 25 |14h00
Grupo Desportivo e Recreativo “Leões de Cajados”
(participação reservada às IPSS)
• Chá Dançante
Dia 31 | 14h00 |
Cineteatro S. João, Palmela
• Espetáculo “Musicando”

A Câmara Municipal de Palmela promoveu, entre julho e se-
tembro, um conjunto de atividades para a população sénior 
(55+), no âmbito do projeto “Clique Sem Idade”.
Além da exploração das novas tecnologias, os participantes 
tiveram oportunidade de participar em visitas educativas, ate-
liês artísticos e sessões de cinema. O programa encerrou com 
uma festa convívio no Parque venâncio Ribeiro da Costa,  (ver 
abaixo).
O “Clique Sem Idade” é um projeto de informática, criado em 
2009 e dirigido à população sénior, que possibilita o acesso a 
novas aprendizagens através do contato com as TIC – Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação. A democratização da uti-
lização das TIC, de forma a garantir o exercício dos direitos de 
cidadania, o reforço das relações de convívio e a aproximação 
das gerações, são alguns dos objetivos deste projeto.

Básicas de Informática 2013 aos 
vários grupos de formandos que, 
um pouco por todo o concelho, par-
ticiparam no projeto e desenvolve-
ram novas competências.
A Festa de verão integrou, ainda, 
a comunicação “Clique Sem Idade 
– um projeto que liga as pessoas”, 
sobre o papel das TIC – Tecnolo-
gias de Informação e Comunica-
ção no acesso à informação sobre 

a Candidatura da Arrábida a Pa-
trimónio Mundial, proferida pelo 
vereador da Câmara Municipal, 
Adilo Costa, e por Teresa Sampaio, 
técnica da autarquia.
O encerramento da festa esteve a 
cargo da Academia Unik Gymdan-
ce e do DJ «AJITAR», com a apre-
sentação “vamos Dançar…”, que 
proporcionou momentos de grande 
animação.



“Mexa-se em Palmela” 

Saúde e boa forma
para toda a família
Atividades ecológicas, caminhadas, BTT e yoga são as principais propostas que o programa “Mexa-se 
em Palmela” apresenta em setembro, a par das comemorações do Dia Mundial do Coração. Aproveite 
o final do verão e descontraia na Arrábida ou experimente uma modalidade diferente, para começar 
uma nova etapa com saúde e em boa forma. As atividades são gratuitas e abertas à participação de 
todos os interessados. Não fique parado, pela sua saúde. Informações através do telefone 212336636 
ou do email desporto@cm-palmela.pt. Organização: Câmara Municipal de Palmela.

Dia 21 – 10h00 | Sede da A.J.I.T.A.R. - Moinho do Parque venâncio Ribeiro da Costa, Palmela
eCoAJiTAR Vi 
Percurso pedestre com recolha de lixo na Serra do Louro
Dificuldade média / Distância: 10 Km.
Organização: AJITAR / geral.ajitar@gmail.com
Apoio: Câmara Municipal de Palmela

Dia 22 - 9h00
CAminHAdA desPoRTiVA “VALes de BARRis e ALCUBe”
Serra de São Francisco, Ermida da Nossa Senhora das Necessidades, Ribeira de Alcube
Destinatários: População em geral (maiores de 6 anos)
Dificuldade II (I a v): Percurso médio c/ pouco declive
Distância: 10 kms / Duração: 3h
Inscrição prévia (obrigatória e limitada a 100 participantes) até às 16h de 20 de setembro para 
212 336 636 | desporto@cm-palmela.pt
A participação implica a utilização de equipamento adequado (calçado com rasto e apoio forte no 
calcanhar). Todos os pertences devem ser transportados numa pequena mochila.
Organização: Câmara Municipal de Palmela

Dia 22 – 9h00 | Praça da Independência, Pinhal Novo
PinHAL noVo Com PedALAdA – BTT
Inscrições e informações: 21 236 05 03/ 93 238 03 51
Organização: Junta de Freguesia de Pinhal Novo, Câmara Municipal de Palmela, BTTascaduXi-
co, União Desportiva da Palhota, Pedaleiros da Arrábida, Pinhal Bike Team, Saltatrilhos – Clube 
de BTT de Pinhal Novo, Grupo BTT Tristes Alegres

Dia 28 – 10h00 | Piscina Municipal de Pinhal Novo
eXeRCÍCio PARA Um CoRAÇÃo sAUdÁVeL (integrado no Dia Mundial do Coração)
Caminhada (60m) + Aula Aberta de Hidroginástica (45m)
Destinatários – População em geral (maiores de 13 anos)
Inscrição prévia obrigatória na Piscina de Pinhal Novo, através do telefone 212389900 ou do 
email geral@palmeladesporto.pt. Número mínimo de participantes: 10
Organização: Câmara Municipal de Palmela e Palmela Desporto, E. M.
Apoio: Fundação Portuguesa de Cardiologia

Dia 28 | Centro do Yoga de Quinta do Anjo
9h30 às 11h00 
YoGA PARA AdoLesCenTes
11h15 às 12h00 (dos 3 aos 5 anos) e 12h00 às 13h00 (dos 6 aos 12 anos); 
YoGA PARA CRiAnÇAs
Inscrição: 212 880 445 / yogaquintadoanjo@gmail.com
Organização: Centro do Yoga de Quinta do Anjo
Apoio: Câmara Municipal de Palmela  

Atletas do concelho
continuam a 
conquistar títulos
À semelhança da edição anterior, continuamos a divulgar os mais recen-
tes títulos conquistados pelos atletas do Concelho de Palmela. 
A equipa da Associação Académica Pinhalnovense, constituída pelos 
juvenis Florentin Rata, Érico Mvemba, Rodrigo Belo e o sénior César 
Pereira, sagrou-se vice-campeã de Portugal na Estafeta de 4x400 m, 
no Campeonato de Portugal de Atletismo, realizado nos dias 27 e 28 de 
julho, em Leiria.
Os atletas vitor Korst e José Gomes classificaram-se em 4º lugar nas 
disciplinas de Salto em Altura e 400 m, respetivamente.
Ainda no Campeonato de Portugal, o atleta Edi Maia, do Sporting Clube 
de Portugal, sagrou-se Campeão de Portugal no Salto com vara e Jor-
ge Grave, do Sport Lisboa e Benfica, vice-Campeão no Lançamento do 
Disco. O atleta Edi Maia representou Portugal na prova de Salto com 
vara do Campeonato do Mundo de Atletismo, realizado entre 10 e 18 de 
agosto, em Moscovo, Rússia. 
A Associação Académica Pinhalnovense sagrou-se Campeã Regional 
de Atletismo, no Campeonato Regional Clubes de verão, no dia 19 de 
julho, na Sobreda da Caparica, tendo os seus atletas conquistado quatro 
títulos individuais, um título coletivo e dois segundos lugares.
A atleta Simone Fragoso, em representação de Portugal, classificou-se 
em 6.º lugar na final dos 50m mariposa do Mundial de Natação do IPC 
(Internacional Paralympic Committee). A nadadora participou ainda em 
mais três provas (50m costas, 50m livres e 100m livres) da competição, 
que decorreu entre 12 e 18 de agosto, em Montreal, Canadá.

Palmela PreO Meeting
Prova e formação
de Orientação de Precisão 
divulgam modalidade na região
No dia 19 de outubro, Palmela recebe a prova “Palmela PreO Meeting”, 
de Orientação de Precisão. Promovida pela Federação Portuguesa de 
Orientação com as Escolas Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo, 
com o apoio da Câmara Municipal, esta prova integra a preparação para 
os Campeonatos Europeus de Orientação, a decorrer em abril de 2014. 
O limite para as inscrições, sem agravamento, é 30 de setembro.
Integrado nesta prova, decorre, também, no fim de semana de 19 e 20 
de outubro, o Clinic IOF, a primeira ação de formação da Federação 
Internacional de Orientação para supervisores, realizada em Portugal. 
A ação será dinamizada por Knut Ovesen (Nor) e Ola Wiksell (Swe), su-
pervisor principal e supervisor adjunto, respetivamente, do Campeonato 
da Europa de 2014. Tem um carácter eminentemente teórico-prático e 
surge numa fase importante do desenvolvimento desta modalidade no 
país. As inscrições terminam a 13 de outubro.

“Estrelas de Algeruz”
promove prova de dança
do ranking nacional
O Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” (GDEA) promoveu, dia 7 de 
setembro, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, a prova de 
dança desportiva “5º Ranking Nacional em Clássicas e Latinas”, desti-
nada a jovens e adultos. Considerada a expressão máxima deste deporto 
em Portugal, esta prova, apoiada pela Câmara Municipal de Palmela, 
no âmbito do protocolo de cooperação em vigor com a instituição, é de 
grande importância para a promoção e desenvolvimento da modalida-
de no concelho. Participaram na competição 126 pares, tendo estado 
presentes dançarinos de dois clubes do concelho – Grupo Desportivo 
Estrelas de Algeruz e Dance Project Lagoa da Palha.
Dos resultados, destacam-se o 1º lugar do par Fábio Calvo/Ana Rita 
Carriço (GDEA), no escalão Juventude Open Standard e os 2ºs lugares 
de Rui Machado/Catarina Oliveira (Dance Project Lagoa da Palha) – 
Juniores 2 Iniciados Standard.



O Castelo e o Museu Municipal de Palmela iniciaram, 
no dia 5 de setembro, um novo ciclo de existência, 
com a reabertura das Galerias da Praça de Armas, 
após obras de requalificação inseridas no Plano para
a Recuperação e Dinamização do Centro Histórico.
Trata-se de uma intervenção, no valor global de 400 
mil euros, que vem consolidar as vocações histórica, 
turística e cultural daquele monumento e valorizar o 
Museu Municipal de Palmela, agora, com mais uma 
galeria, num total de seis espaços onde é possível 
conhecer a Carta Arqueológica de Palmela e o acervo 
que resultou das diversas intervenções realizadas 
ao longo do tempo.  Nos Espaços Museológicos, 
com peças de todas as freguesias do concelho, há 
referências, entre outras informações, às Grutas 
Artificiais de Quinta do Anjo, ao Castro de Chibanes, 
na Serra do Louro, ao Sítio Romano do Zambujalinho, 
na Marateca e à vida no Castelo, com particular 
destaque para o aspeto da alimentação. Na nova 
galeria, destacam-se a informação obtida através 
da investigação de restos alimentares, os silos, 
preservados in situ e dois capitéis visigóticos. 
Além dos espaços museológicos, foram, ainda, 
intervencionados dois espaços comerciais, as 
instalações sanitárias públicas, o Espaço do Gabinete 
de Estudos sobre a Ordem de Santiago, a guarita 
nascente e base do heliógrafo e as infraestruturas de 
água e eletricidade do monumento. A Casa Capelo foi 
objeto de trabalhos de consolidação, uma intervenção 
centrada,  essencialmente, na recuperação da 
tipologia original do edifício.
As obras vêm, assim, revitalizar e dinamizar 
aquela área, permitindo a articulação entre espaços 
comerciais e musealizados, numa perspetiva 
multifuncional e integrada de leitura do monumento 
para o público nacional e internacional.
A reabertura das galerias da Praça de Armas 
do Castelo contou com momentos de animação 
protagonizados pela Historicalia, de recriação 
histórica, (nomeadamente, um combate e um 
apontamento com um trovador e um poeta) e encerrou 
com a dança vertical e a música da Dançarte, na Torre 
de Menagem – momento que encantou convidados
e curiosos, num final de tarde mágico.

Castelo de Palmela
Galerias da Praça de Armas
reabrem após intervenção
de requalificação


