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Palmela afirma-se como destino turístico 
em crescimento. Primeiro semestre do ano 
com mais 25% de estrangeiros | pág. 3

Festa das Vindimas  
celebrou tradição vitivinícola | pág. 10

Lançado Concurso para Regularização  
da Ribeira da Salgueirinha | pág. 5

Quatro grandes obras a decorrer qualificam parque escolar | pág. 8



2

Palmela de novo finalista  
nos prémios “Município do Ano”
O Município de Palmela foi nomeado, pela segunda vez consecutiva, nos prémios “Município 
do ano 2017”, atribuídos pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-CIDADES, 
que distingue as boas práticas autárquicas, em vários domínios de intervenção. Nesta quarta 
edição, Palmela concorreu com o Projeto “Centro Histórico de Palmela – Lugar, História e Futu-
ro” Palmela fez parte das 35 cidades nomeadas, a nível nacional, num leque de candidaturas 
que ultrapassou as seis dezenas de projetos. Na edição de 2016, Palmela tinha sido distingui-
da com o Projeto “Academia da Proteção Civil de Palmela”.

 

i
Paços do Concelho ................................ Tel. 212 336 600

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)
Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro  
Coordenação Geral; Cooperação Internacional;  
Planeamento e Desenvolvimento Estratégico;  
Proteção Civil e Segurança; Participação e Ação Local; 
Igualdade de Género  |  Tel. 212 336 650

Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente) 
Recursos Humanos / Gestão e Qualificação;  
Saúde Ocupacional; Autoridade Veterinária; Projetos  
e Obras Públicas; Logística; Transportes e Conservação; 
Rede Viária e Acessibilidades;  Gestão e Limpeza  
de Espaços Exteriores Urbanos  |  Tel. 212 336 690

Vereador Adilo Costa 
Educação; Ação Social e Saúde; Habitação Social; 
Sistemas de Informação e Modernização Administrativa; 
Administração, Finanças e Serviços Jurídicos;  
Fiscalização Municipal; Atendimento 
Tel. 212 336 606   sexta-feira (manhã)  

Vereador Luís Miguel Calha 
Desenvolvimento Económico; Turismo; Mercados  
e Feiras; Metrologia; Defesa do Consumidor; Informação  
e Comunicação; Cultura; Recuperação/Revitalização do 
Centro Histórico; Juventude; Desporto 
Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã) 

Vereadora Fernanda Pésinho 
Gestão e Planeamento Urbanístico; Habitação-Reabilitação 
Urbana; Ambiente; Mobilidade e Transportes Públicos;  
Eficiência Energética; Águas e Resíduos Sólidos Urbanos 
Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereadora Maria da Natividade Coelho (sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues  (sem pelouros)

Vereador Pedro Taleço 
Iluminação Pública; Cemitérios; Toponímia 
Tel. 212 330 135   segunda-feira (das 16h00 às 20h00)

Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros) 
Tel. 212 336 600   segunda-feira (das 15h00 às 16h00) 

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)  
Tel. 212 336 660   terça-feira (das 09h00 às 15h00)  
Piquete das Águas ................................ Tel. 212 336 679  
(08h30 às 22h30) Comunicação de anomalias 24 horas  
Iluminação Pública ............... Tel. 800 506 506 (n.º grátis)
Atendimento Municipal
Palmela e Quinta do Anjo - Dias úteis: 08h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 09h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo  3ª feira |  Palmela  4ª feira
Centro de Contacto – 212 336 666 
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt
Loja Móvel do Cidadão 
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt
Atendimento Geral – 212 336 600 
Dias úteis: 08h30 às 16h30
Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt

Para receber o Boletim Municipal e outras publicações  
municipais, contacte-nos: comunicacao@cm-palmela.pt
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Com quatro décadas de existência na Europa, o Intermarché entrou em Portugal há 
mais de 20 anos e conta, hoje, com cerca de 230 pontos de venda em todo o país. Aque-
la que é a primeira insígnia do Grupo “Os Mosqueteiros” diferencia-se, no mercado 
retalhista, pela sua estrutura organizacional, composta por empresários independen-
tes, proprietários e responsáveis pela gestão das suas lojas, partilhando uma estrutura 
comum de vendas, direção comercial, comunicação e logística, entre outras valências. 

A loja de Palmela – Superpalmela Supermercados, Lda. – instalou-se no Cabeço Ve-
lhinho, Volta da Pedra, há duas décadas e emprega, hoje, 30 trabalhadoras/es. Par-
ceira do Município desde o início do Programa “Mecenas de Palmela”, apoiou, por 
exemplo, o CROA – Centro de Recolha Oficial de Animais e o Meeting de Orientação 
e contribuiu para as comemorações do Dia Mundial da Criança e para a aquisição de 
novo equipamento para o Cine-teatro S. João. A empresa está ao lado da comuni-
dade, respondendo positivamente a todos os pedidos de apoio em géneros, como 
o fornecimento de alimentos para cabazes a entregar a famílias carenciadas e para 
as corporações de bombeiros do concelho, em atividade no combate aos incêndios.

Empresas que investem 
na comunidade 

O Município de Palmela, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
apoiou, no dia 10 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil/Coman-
do Distrital de Operação de Socorro de Setúbal na rendição de operacionais 
dos bombeiros do distrito de Setúbal, empenhados no combate ao incêndio 
florestal que lavrou no concelho de Abrantes, com a cedência de autocarro e 
motorista. Este foi o terceiro apoio prestado nesta época de incêndios. 

  
 

 

 
 

 

Projeto VAM representa Município  
em Festival Internacional de Boas Práticas
Palmela vai estar presente, entre 3 e 5 de outubro, no Festival Internacional de Boas Práti-
cas, em Tallin, na Estónia. Esta representação surge no âmbito da candidatura do Município 
ao Programa URBACT III, aprovada em junho, com o reconhecimento europeu da Viatura 
de Atendimento Municipal (Balcão Único/1.ªLoja Móvel do Cidadão) como boa prática. 
Participam neste Festival todas as boas práticas 
reconhecidas pelo URBACT, num total de 97 proje-
tos selecionados a partir da apresentação de 270  
candidaturas.



Eficiência Energética  
em 14 escolas do concelho

Empenhado na implementação de medidas de eficiência ener-
gética, o Município de Palmela tem vindo a remodelar os siste-
mas e dispositivos de iluminação nos seus edifícios, instalando 
tecnologias que garantem a redução do consumo e das emis-
sões de gases com efeito de estufa. 

Dando continuidade à implementação destas medidas, o Muni-
cípio vai celebrar um Protocolo de Cooperação com a Agência 
de Energia e Ambiente da Arrábida (ENA) e a  Agência Regio-
nal de Energia (S.ENERGIA) para a implementação da Medida 
EduLux - Eficiência Energética na Iluminação Interior de Escolas 
Básicas, aprovada e cofinanciada pela Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE), no âmbito do Plano de Promoção 
de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 2017-2018. 

Os trabalhos centrar-se-ão na substituição de 2.159 lâmpadas 
fluorescentes dos equipamentos de iluminação interior exis-
tentes nas Escolas Básicas do concelho, por lâmpadas LED, com 
vista à melhoria da eficiência energética, permitindo, ainda, re-
duzir substancialmente os consumos de energia destes sistemas 
de iluminação. Este investimento, no valor de cerca de 26.750 
euros, tem um financiamento de 70% a fundo perdido, cabendo 
os restantes 30%, no valor de 8.025 euros, ao Município. 

Serão contempladas por esta medida as escolas EB1 António  
Santos Jorge, EB1 Águas de Moura 1, EB1 Arraiados, EB1  
Salgueiro Maia, EB1 Alberto Valente, EB1 Vale da Vila, EB1 João 
Eduardo Xavier, EB1 Lagoa da Palha, EB1 Palhota, EB1 António 
Matos Fortuna, EB1 de Aires, EB1 Olhos Água 2, EB1 Bairro  
Alentejano e EB1 Poceirão.

Atualizada a Matriz da Água
O Município de Palmela assinala, simbolicamente, o Dia Nacio-
nal da Água, com a disponibilização, através do site da autar-
quia, da versão atualizada da “Matriz da Água no Concelho de 
Palmela”, que dá a conhecer o ciclo da água no concelho e os 
indicadores de desempenho mais significativos, nomeadamen-
te, os auditados pela Entidade Reguladora do Serviço de Águas 
e Resíduos (ERSAR).

A gestão da água tem impacto em diversos setores, como a saú-
de, alimentação, energia e indústria. É nossa responsabilidade 
preservar este escasso e precioso recurso, pelo que o Municí-
pio investe de forma significativa na melhoria do desempenho 
deste serviço público, tendo recentemente desenvolvido um 
plano de gestão patrimonial de infraestruturas, o estudo de 
redução de perdas de água no sistema de abastecimento em 
Palmela. E está em curso até março 2018 a elaboração o Plano 
da Segurança da Água.

Devido à realização das eleições autárquicas, esta edição  
não inclui o editorial do Presidente da Câmara Municipal

nº 1 Escola Básica de Poceirão (edifício antigo) AA 3  a  AA 2642

nº 2 Jardim de Infância de Lagameças AB 7  a  AB 2646
UE AB 1  a  UE AB 4

nº 3 Ass. Idosos e Reformados de Poceirão (antiga escola do Forninho) AC 4  a  AC 535

nº 4 Jardim de Infância de Lagoa do Calvo AD 2  a  AD 1680
UE AD 1  a  UE AD 1

nº 5 Delegação da Junta da União Freguesias Poceirão e Marateca AE 1  a  AE 969
(Aldeia Nova da Aroeira) UE AE 1  a  UE AE 1

nº 6 Pavilhão Multiusos de Águas de Moura
BA 3  a  BA 3361
UE BA 1  a  UE BA 9 
ER BA 2  a  ER BA 4

nº 7 Escola Básica de Fernando Pó BB 2  a  BB 799
UE BB 2  a  UE BB 2

nº 8 Escola Básica de Bairro Margaça BC 4  a  BC 1085

nº 9 Escola Básica de Cajados BF 2  a  BF 2570
UE BF 1  a  UE BF 4

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE POCEIRÃO E MARATECA
SECÇÃO LOCAL  DE  FUNCIONAMENTO NOS  COMPRENDIDOS

nº 1 Sociedade de Instrução Musical - 1  a  - 2865

nº 2 Sociedade de Instrução Musical - 2875  a  - 4896

nº 3 Sociedade de Instrução Musical - 4897  a  - 6918

nº 4 Sociedade de Instrução Musical - 6919  a  - 8556

nº 5 Sociedade de Instrução Musica
-  8557  a  - 9627
UE - 1  a  UE - 2
ER - 5  a  ER - 9

nº 6 Grupo Popular e Recreativo Cabanense A 4  a  A 3493

nº 7 Grupo Popular e Recreativo Cabanense
A 3496  a  A 5160
UE A 1  a  UE A 8
ER A 2  a  ER A 2

nº 8 Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano B 1  a  B 2417

nº 9 Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano B 2420  a  B 3697
ER B 2  a  ER B 3

nº 10 Associação de Moradores da Quinta das Flores - Olhos de Água
C 10  a  C 1248
UE C 1  a  UE C 4
ER C 1  a  ER C 4

FREGUESIA DE QUINTA DO ANJO
SECÇÃO LOCAL  DE  FUNCIONAMENTO NOS  COMPRENDIDOS

nº 1 Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo - 1  a  - 3590

nº 2 Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo - 3591  a  - 8201

nº 3 Escola Básica António Santos Jorge - 8202  a  - 11265

nº 4 Escola Básica António Santos Jorge - 11271  a  - 14414

nº 5 Escola Básica António Santos Jorge - 14418  a  - 17313

nº 6 Escola Básica António Santos Jorge - 17314  a  - 19878

nº 7 Escola Básica Zeca Afonso - 19880  a  - 22331

nº 8 Escola Básica Zeca Afonso - 22332  a  - 24276

nº 9 Escola Básica Zeca Afonso - 24277  a  - 25927

nº 10 Escola Básica Zeca Afonso - 25930  a  - 27262

nº 11 Escola Básica Zeca Afonso - 27263  a  - 28440

nº 12 Escola Básica Zeca Afonso 
-  28441  a  - 29328
UE - 2  a  UE - 28
ER - 18  a  ER - 79

nº 13 Pavilhão Desportivo Municipal A 2  a  A 2624

nº 14 Pavilhão Desportivo Municipal A 2626  a  A 4086

nº 15 Pavilhão Desportivo Municipal A 4088  a  A 5522

nº 16 Pavilhão Desportivo Municipal A 5525  a  A 6849

nº 17 Pavilhão Desportivo Municipal A 6850  a  A 8091

nº 18 Pavilhão Desportivo Municipal
A 8092  a  A 9636
ER A 4  a  ER A 11

nº 19 Escola Básica da Palhota B 2  a  B 5792
ER B 1  a  ER B 1

nº 20 Escola Básica da Carregueira C 1  a  C 1567

nº 21 Grupo Desportivo de Rio Frio D 10  a  D 638

nº 22 Grupo Folclórico Olhos de Água E 13  a  E 9280

nº 23 Escola Básica Lagoa da Palha F 294  a  F 12456

nº 24 Grupo Desportivo de Valdera G 639  a  G 12555

FREGUESIA DE PINHAL NOVO
SECÇÃO LOCAL  DE  FUNCIONAMENTO NOS  COMPRENDIDOS

nº 1 Escola Básica Hermenegildo Capelo A 3  a  A 2993

nº 2 Escola Básica Hermenegildo Capelo A 2995  a  A 5927

nº 3 Escola Básica Hermenegildo Capelo A 5930  a  A 8554

nº 4 Escola Básica Hermenegildo Capelo A 8559  a  A 11406

nº 5 Escola Básica Hermenegildo Capelo A 11409  a  A 13205

nº 6 Escola Básica Hermenegildo Capelo
A 13206  a  A 14070
UE A 1  a  UE A 6
ER A 1  a  ER A 8

nº 7 Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha B 20  a  B 2185
UE B 5  a  UE B 8

nº 8 Escola Básica de Aires C 6  a  C 3586

nº 9 Escola Básica de Aires C 3587  a  C 5460

nº 10 Escola Básica de Aires C 5461  a  C 6915

nº 11 Escola Básica de Aires C 6917  a  C 8255
UE C 2  a  UE C 2

nº 12 Escola Básica de Batudes
D 1  a  D 2247
UE D1 e UE D 2

nº 13 Escola Básica de Brejos do Assa nº1 E 2  a  E 2451

nº 14 Escola Básica de Algeruz-Lau G 4  a  G 1690
UE G 1  a  UE G1

nº 15 Grupo Desportivo e Cultural Ídolos da Baixa I 2  a  I 1043
UE I 1  a  UE I 1

FREGUESIA DE PALMELA
SECÇÃO LOCAL  DE  FUNCIONAMENTO NOS  COMPRENDIDOS
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Concluída a pavimentação do primeiro troço da Rua 5 de Outubro, no Bairro 

do Pinheiro Grande, foi iniciada a empreitada do segundo troço.

A 2.ª fase da pavimentação da Azinhaga de Mata Mouros, em Brejos do 

Assa, está em curso.

Está a decorrer a empreitada de recuperação dos Terraços da Praça  

de Armas do Castelo de Palmela.

Concluída a repavimentação de mais um troço da Estrada Municipal 533, 

junto à aldeia de Poceirão.

A remodelação de espaços exteriores da Urbanização da Cascalheira,  

em Pinhal Novo,  integra o arranjo  de pracetas, instalação de equi-

pamentos de ginásio de ar livre e infanto-juvenil, mobiliário urbano e 

iluminação, arranjo de  pavimentos  e  horta  urbana.

Foi efetuada a limpeza e corte de ervas em diversas localidades  

do concelho, nomeadamente, Aires, Vale de Touros, Palmela, Cabeço  

Velhinho e Pinhal Novo. Sublinha-se a desmatação em redor das  

muralhas  do  Castelo.

Neste período de férias escolares, estão a ser intervencionados  

diversos logradouros de escolas básicas, nomeadamente, na  

EB Palmela 2 e na EB da Palhota (na foto).

MAIS OBRAS EM CURSO!



Com uma forte agenda de eventos cul-
turais e desportivos e um património 
que se estende desde a Arrábida, can-
didata a Reserva da Biosfera da Unesco, 
até às terras de produção vitivinícola, em 
Fernando Pó, o Município de Palmela 
tem vindo a consagrar-se, no seio da 
Área Metropolitana de Lisboa, como um 
destino turístico em franco crescimento. 

Se 2016 já tinha sido um ano de forte  
procura face a 2015, o ano de 2017 man-
tém a trajetória de crescimento, com 
um aumento de 25% de estrangeiros,  
só no 1.º semestre (dados da Entidade 
Regional de Turismo da Região de 
Lisboa, de acordo com amostra de  
87% da oferta turística do concelho). 
O Top das principais nacionalidades  

estrangeiras que visitaram Palmela  
neste período conta com Suécia, Espanha,  
Holanda, Reino Unido e Dinamarca.  
O mercado nacional mantém-se estável, 
com um número aproximado de 11.500 
dormidas de portuguesas/es, nos pri-
meiros seis meses do ano.

Estes indicadores são o resultado de 
uma estratégia de desenvolvimento 
turístico que assenta na estruturação 
de produtos com qualidade, nomeada-
mente, nos eixos de enoturismo, turis-
mo cultural e turismo desportivo e de 
natureza, no reforço dos elementos de 
identidade do território e numa dinâmi-
ca crescente de trabalho em parceria, 
com agentes locais, regionais, nacionais 
e internacionais.

Turismo em Palmela continua a crescer!

MANUEL CARVALHO | Lisboa 
Hospedado na Pousada de Palmela, com a esposa,  
Manuel Carvalho gosta muito desta terra e é  
conhecedor da nossa gastronomia, sobretudo, 
do Queijo de Azeitão e dos vinhos. «Estamos a 
meia hora de casa, estamos perto, mas longe», 
sublinhou, com satisfação.

RICARDO AZEVEDO
Nova Iorque, Estados Unidos da América 
«Estou aqui em visita a amigos. É muito diferen-
te do Norte do país de onde sou natural. Tem 
uma vista muito bonita e gostei de tudo o que vi.  
Tenho amigos na América que são daqui e é por 
isso que vim».

PAULA E MIGUEL | Madrid, Espanha 
«Estamos cá há uma semana e é a primeira vez que  
visitamos Palmela. É tudo muito bonito e, especial-
mente, romântico. Estamos a gostar muito da na-
tureza e a gastronomia é muito boa e com preços 
acessíveis. As pessoas são fantásticas, todas muito 
amáveis e ajudam-nos. Palmela tem uma posição 
estratégica interessante para visitar a zona».

MARTIN | França 
«É a primeira vez que estamos em Portugal.  
Viemos por uma semana e este local (Empreendi-
mento turístico FPalmela – Aldeamento Turístico  
de Palmela) é muito tranquilo, tem uma boa  
piscina e o alojamento tem uma boa relação  
preço qualidade. Já visitámos Lisboa, Sintra e  
Setúbal e agora vamos visitar Palmela e o Castelo».

GLÓRIA E FERNANDO | Braga 
«Temos família aqui perto, a minha irmã vive na 
zona da Autoeuropa e estamos alojados numa 
quinta próximo daqui e eu disse à minha mulher 
para vir conhecer o Castelo, eu já conhecia». 
«Gostei, levo aqui muitas recordações».

VANESSA | Belluno, Itália 
«É a primeira vez que estamos aqui em Palmela,  
por recomendação do pessoal da receção do  
hotel onde estamos hospedados, em Lisboa.  
Estamos a gostar muito.»

Regularização da Ribeira da Salgueirinha
Aberto concurso  
para execução da obra
Foi aprovada, em agosto, a abertura de procedimento 
para a empreitada de Regularização da Ribeira da Sal-
gueirinha – Troço de Pinhal Novo. Com um preço base 
de 1.993.442,40 (+IVA) euros, comparticipados em 85% 
pelo Fundo de Proteção de recursos Hídricos. Esta obra 
pretende regularizar o troço que atravessa o Pinhal Novo, 
melhorando as condições de escoamento, nomeadamen-
te, em situação de cheia, com a substituição de onze atra-
vessamentos e de dois troços cobertos, regularização do 
leito, limpeza e desobstrução da ribeira.

Esta intervenção, com uma extensão de cinco quilóme-
tros, pretende devolver a ribeira à comunidade, integrada 
no ambiente urbano e na paisagem, vivida e protegida. 
Para o futuro, ficará a oportunidade de maior valorização 
e aproveitamento das margens, bem como a regulariza-
ção do troço situado a montante de Vale do Alecrim, não 
contemplada na candidatura aprovada.

Tratou-se de um processo complexo, que implicou a nego-
ciação com várias entidades, nomeadamente, a Agência 
Portuguesa do Ambiente - APA e a Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo – CCDR LVT, particulares proprietários de terrenos e 
com a Infraestuturas de Portugal e a reunião dos indis-
pensáveis pareceres favoráveis ao projeto de execução.

Semana Europeia  
promove mobilidade 
partilhada
O Município de Palmela  
associa-se, uma vez 
mais, às comemora-
ções da Semana Euro-
peia da Mobilidade, en-
tre 16 e 22 de setembro, 
com várias iniciativas que pretendem sensibili-
zar os cidadãos para o impacto que as opções 
individuais de mobilidade têm na comunidade, 
ao nível do ambiente, da saúde e da economia.
Com o slogan “A partilhar chegamos mais lon-
ge”, as comemorações visam, este ano, pro-
mover soluções de mobilidade partilhada e 
realçar os benefícios dos meios de transportes 
mais ecológicos.
A oferta de títulos de transporte para o Circui-
to Urbano de Pinhal Novo, em troca de Óleos 
Alimentares Usados, a utilização de biodiesel 
nos autocarros do Centro Histórico e trans-
portes escolares e viaturas do executivo, uma 
exposição de veículos elétricos e uma ação 

de formação sobre eco-
condução são algu-

mas das iniciativas 
que compõem  
o programa co-
memorativo, em 
2017. 

Ver programa em 
www.cm-palmela.pt.
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Novas empreitadas 
de infraestruturas  
na freguesia de 
Quinta do Anjo
A Câmara Municipal adjudicou a empreitada 
de infraestruturação da Rua Dr. José Afonso 
e Travessa dos Limoeiros, no Bairro Alenteja-
no. Os trabalhos preveem a instalação de 850 
metros de rede de drenagem pluvial e de 20 
caixas e ramais para a rede doméstica e a pa-
vimentação de um troço de cerca de 500 me-
tros. A obra foi adjudicada por cerca de 150 
mil euros e terá início em setembro, com um 
prazo de execução de 120 dias.

Também na freguesia de Quinta do Anjo, no 
Bairro Assunção Piedade, foi recentemente 
concluída a obra de remodelação da rede de 
águas na Rua das Laranjeiras, que contemplou 
280 metros de conduta e 30 ramais, no valor 
de cerca de 12 mil euros. Este arruamento vai 
receber, de seguida, a obra de prolongamen-
to do coletor de águas residuais numa exten-
são de 140 metros e a construção de 8 novos 
ramais, concluindo com a pavimentação.

Remodelação  
da rede de águas  
em Pinhal Novo Sul
A empreitada de “Ampliação e remodelação 
da rede de água - Remodelação de nós em vá-
rias ruas do Pinhal Novo - Zona Sul” decorreu 
no final de agosto e consistiu na substituição e 
instalação de novas válvulas e acessórios em 
cerca de trinta locais da rede de distribuição.

A intervenção visa garantir que, no futuro, 
em caso de rutura, o fecho de água abranja 
sempre o menor número de utilizadoras/es 
possível, em intervenções de emergência ou 
programadas, e que estas passem a ser feitas 
mais rapidamente e com menos desperdícios 
de água. A melhoria da pressão de serviço na 
zona é mais um dos objetivos.

Mais LED na iluminação pública
O Município vai reforçar a iluminação pública, através de díodos emissores de 
luz ou LED, em vários locais do território. Esta substituição de 800 luminárias de 
vapor de mercúrio por LED, decorre das contrapartidas a que a EDP está obrigada, 
no âmbito do contrato de concessão.

Recorde-se que, por sua iniciativa, a Câmara Municipal já instalou estes sistemas 
mais eficientes em diversos locais e tem insistido com a concessionária para pas-
sar a considerar esta tecnologia como corrente e iniciar a modernização da rede, 
já que o LED requer muito menos manutenção e resulta numa redução de cerca 
de 70% nos consumos energéticos, com as inerentes poupanças financeiras e de 
emissões de gases com efeito de estufa. 

Requalificação  
da Rua Serpa Pinto  
após Feira Medieval
A empreitada de requalificação da Rua Serpa 
Pinto, no Centro Histórico de Palmela, terá 
início logo a seguir à Feira Medieval de Pal-
mela, que decorre entre 22 e 24 de setembro, 
considerando a grande afluência de pessoas  
ao coração da vila durante o mês, com a  
realização de três grandes eventos - Festa das 
Vindimas, Ritual Almenara e Feira Medieval.

A intervenção prevê a substituição de cerca de 
quatrocentos metros de condutas de água, a 
realização de mais de uma centena de ramais 
domiciliários e a colocação de dois mil me-
tros quadrados de novo pavimento, em cubos 
de granito, numa solução idêntica à já apli-
cada, por exemplo, nas ruas Hermenegildo 
Capelo e Jaime Afreixo. 

Pretende-se aumentar o conforto e a se-
gurança para quem circula, melhorando a  
vivência e a experiência de visitação do  
Centro Histórico. Estão, também, contempla-
das a substituição de condutas e a aplicação 
de bocas-de-incêndio, bem como a instalação 
de válvulas de seccionamento, o que permiti-
rá reduzir o número de pessoas afetadas, em 
caso de manobras ou problemas na rede.

A empreitada tem um valor global de cerca 
de 300 mil euros e é financiada no âmbito do 
Portugal 2020, Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano – Plano de Ação de Regene-
ração Urbana (PEDU-PARU).

O Circuito Urbano de Pinhal Novo conta com 
duas novas paragens: uma, na Praceta Fer-
reira da Costa e outra, na Avenida dos Ferro-
viários, próximo da EB Alberto Valente. A pa-
ragem existente na Rua António Domingues 
Macau II passa, agora, para a Rua da Lagoa 
da Palha (ver mapa).

Recorde-se que, no início do ano o Circui-
to Urbano de Pinhal Novo foi melhorado, 
abrangendo novas zonas, o horário passou a 
ser rígido, facilitando a organização de pas-
sageiras e passageiros e o serviço foi alarga-
do aos sábados de manhã e ao domingo de 
mercado mensal, facilitando, deste modo, 
as compras no comércio local, associadas ao 
transporte sustentável.

Mais duas paragens 
no circuito urbano 
de Pinhal Novo
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Portugal 2020 
Mais candidaturas aprovadas
Em agosto, o Município de Palmela obteve resposta favorável a mais um 
conjunto de candidaturas a fundos comunitários, que permitirá a requali-
ficação do Salão Nobre dos Paços do Concelho, na vila de Palmela, a cria-
ção da “Janela da Arrábida”, um centro de interpretação multidisciplinar, 
a partir do Espaço Fortuna – Artes e Ofícios, em Quinta do Anjo, a requa-
lificação do troço norte da Estrada de Vila Amélia, ao abrigo da 1.ª fase 
da operação  HUB10 – Plataforma Humanizada de Conexão Territorial e a 
realização da segunda fase da Ecopista de Pinhal Novo.

Mais informação em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/.

Salão Nobre  
vai ser requalificado 

Esta operação tem como objetivo reabilitar 
o edifício dos Paços do Concelho de Palmela, 
considerando o seu estado de conversação, 
tanto ao nível exterior, como interior. Com a 
conclusão desta intervenção será possível a 
posterior utilização dos espaços que atual-
mente não se encontram em funcionamento, 
garantindo a acessibilidade a quem pretenda 
usufruir do Salão Nobre, com os níveis ade-
quados de conforto.

A candidatura, inscrita no Plano Estratégico  
de Desenvolvimento Urbano – Plano de Ação 
para a Regeneração Urbana (PEDU-PARU) 
e aprovada pelo PORLisboa2020, representa 
um investimento global de 457.443,67€, 
com uma comparticipação comunitária de 
141.279,79€ (31% de cofinanciamento FEDER).

Palmela avança com a sua “Janela da Arrábida” 
Inserida na estratégia de valorização e de diversificação da sua oferta turística, o Município de 
Palmela vai apostar na qualificação do Espaço Fortuna – Artes e Ofícios, na Quinta do Anjo, de 
modo a permitir a visitantes e turistas a fruição e a descoberta do Património Arrábida e, si-
multaneamente, a sua conservação, valorização e promoção. No âmbito desta operação, será 
criado um centro  de interpretação multidisciplinar e multifuncional, onde será possível a visitação, 
a observação, o descanso, o lazer e a fruição da Serra da Arrábida, tirando o máximo partido das 
idiossincrasias do território. Em articulação com Setúbal, Sesimbra e o Parque do Alambre, será 
construída, neste local, a Janela de Palmela para a Serra da Arrábida de Palmela.

A operação “PRARRÁBIDA - Janela da Arrábida Palmela” resulta de uma candidatura já aprovada 
ao PORLisboa2020, inscrita no Pacto para o desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Me-
tropolitana de Lisboa (PDCT-AML), no âmbito da prioridade de investimento 6.3. Conservação, 
proteção, promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural. O custo total da ope-
ração é de 620 mil euros, com um cofinanciamento FEDER de 50%. A sua conclusão e abertura ao 
público são esperadas para finais de 2018.

Pinhal Novo e Montijo ligados por ciclovia
O Município viu aprovada a candidatura que permite a realização da segunda fase da ecopista 
do Pinhal Novo, que liga à ciclovia já existente com o concelho de Montijo, na Jardia. Esta ação 
integra a operação intermunicipal CICLOP7 – Rede Ciclável da Península de Setúbal, que visa a 
criação de uma rede ciclável e de alguns troços pedonais em toda a Península de Setúbal, a liga-
ção do Sado, do Tejo, do Atlântico e da Serra da Arrábida e a promoção dos modos suaves nos 
movimentos pendulares, a partir das princi-
pais estações rodoferroviárias e marítimas-
fluviais. A intervenção abrange um troço 
com mais de dois quilómetros de extensão, 
com um perfil idêntico à existente, assente 
sobre o antigo canal ferroviário. Está, tam-
bém, contemplado o arranjo paisagístico, 
a colocação de mobiliário urbano, a cria-
ção de 14 atravessamentos para acesso às 
propriedades e iluminação. Esta operação 
representa um investimento de 350 mil eu-
ros, cofinanciados em 50% pelo FEDER, no  
âmbito da candidatura ao PORLisboa2020, 
inserida no PEDU-PAMUS. 

No último trimestre de 2017, terá início 
a 1.ª fase da operação  HUB10 – Platafor-
ma Humanizada de Conexão Territorial 
– Concelho de Palmela, a requalificação 
do troço norte da Estrada de Vila Amélia 
(importante eixo na ligação à Península de Se-
túbal, tanto para o transporte de passageiras/os  
como para o de mercadorias), num inves-
timento global superior a 610 mil euros e 
numa extensão territorial de 1,2 km.  Trata-se  

de uma obra há muito reivindicada pelas/os 
utentes desta via e que contempla a exe-
cução de uma  rotunda na interseção dos 
concelhos de Setúbal e Palmela (junto à Rua 
dos Fazendeiros) para redução do trânsito 
acumulado em horas de ponta, a requalifica-
ção da rotunda da Makro, o reperfilamento 
da faixa de rodagem, um novo enquadra-
mento paisagístico e a criação de uma via 
para mobilidade suave (peões e ciclistas).  

O Município de Palmela vai realizar a opera-
ção em duas fases, com a segunda fase a inci-
dir sobre os troços Nascente e Sul da Estrada 
dos Quatros Castelos. A 1.ª fase da operação  
HUB10 – Plataforma Humanizada de Conexão 
Territorial – Concelho de Palmela foi candidata-
da ao PORLisboa2020, no âmbito do PEDU-PA-
MUS. Será cofinanciada em 50% pelo FEDER. 
A 2.ª fase será candidatada à mesma linha de 
financiamento no decorrer do presente ano.  

1ª fase da requalificação da Estrada de Vila Amélia
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O Município de Palmela tem a decorrer quatro 
grandes obras de ampliação e requalificação 
de estabelecimentos de ensino, que além de 
garantirem melhorias no funcionamento e na 
qualidade de ensino, atualizando e adaptando-
se aos desafios atuais da ação educativa e da 
segurança, preparam, já, estes edifícios para 
acolherem mais crianças, de acordo com a mo-
nitorização que é feita da Carta Educativa do 
Concelho e com o crescimento e centralidade 
das localidades em causa. Todas as interven-
ções viram aprovadas as candidaturas do Mu-
nicípio ao PORlisboa2020, no âmbito do PDCT
-AML (Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial  da Área Metropolitana de Lisboa. 
Prioridade de Investimento 10.5 – Investimen-
tos na Educação) com o apoio do FEDER.

A obra mais adiantada é da Escola Básica de 
Aires, que teve início em maio e representa 
um investimento de cerca de 500 mil euros. 
Esta empreitada, com um prazo de execução de 210 dias, contempla 
a construção de quatro salas de aula para o 1.º ciclo, duas salas de 
expressões, instalações sanitárias, vestiários e arrumos, bem como a 
requalificação funcional e reorganização da cozinha.

A 21 de julho, o Município marcou, de forma simbólica, o arranque 
das empreitadas de requalificação e ampliação das Escolas Básicas de 
Águas de Moura 1 e de Cabanas, com a realização de cerimónias de 
lançamento da primeira pedra, participadas pela comunidade - docen-
tes, auxiliares, mães e pais, crianças, que assinaram o auto, depois en-
terrado junto aos edifícios, para memória futura. 
Espaços específicos para as expressões plástica e físico-motora, refei-
tórios e cozinhas, biblioteca, áreas de gestão, sanitários para pessoas 
com deficiência e acessibilidades, são algumas das valências previstas 
nas obras em curso. Apesar de serem escolas de pequena dimensão, 
o Município considera que faz sentido avançar com estes investimen-
tos de fundo, já que, em Águas de Moura, a qualificação da escola 
fortalece a comunidade, contribuindo para a fixação de casais jovens, 
enquanto em Cabanas surge como resposta para um lugar emergente 

Quatro grandes obras em curso
Ampliação e requalificação de escolas prepara futuro

na freguesia, que continua a atrair famílias.
Estas obras foram adjudicadas por cerca de 600 mil euros e de 340 mil 
euros, respetivamente.

A Escola Básica António Matos Fortuna, na Quinta do Anjo, entrou em 
obra a 18 de agosto e contou, também, com uma cerimónia de lança-
mento da 1.ª pedra. 
Este investimento, superior a 880 mil euros e com duração prevista de 
um ano, permitirá, a partir do ano letivo 2018/2019, integrar mais 52 
alunos do primeiro ciclo e passar a funcionar em regime de horário 
normal (escola a tempo inteiro), como já acontece na generalidade das 
escolas do concelho. Além da requalificação e/ou construção de salas 
de atividades para o pré-escolar e de salas de aula para o 1.º ciclo, 
a intervenção abrange um conjunto mais vasto de espaços, como a 
biblioteca, os espaços de refeições e outras áreas destinadas à gestão 
e administração. Será, também, construída uma sala polivalente e, no 
espaço exterior, um recreio coberto para o pré-escolar e outro para o 
1.º ciclo, a requalificação dos recreios exteriores e a construção de um 
campo de jogo informal.
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Plano Anual de Transportes Escolares

O Plano Anual  de Transportes Escolares apresenta, este ano, um custo 
total estimado em 1.096.131,20 euros e, num território com 465 quiló-
metros quadrados, é essencial para assegurar o cumprimento da esco-
laridade obrigatória. A rede de transportes escolares abrange 2.534 alu-
nas/os, das/os quais 2.224 serão transportadas/os em circuitos públicos 
e 310 em circuitos municipais. 

No concelho de Palmela, o Município garante o acesso ao transporte 
escolar a alunas/os matriculadas/os em estabelecimento de ensino da 
sua área de residência, desde que a distância casa/escola seja igual ou 
superior a dois quilómetros (apesar da lei obrigar a transportar apenas 
a partir dos quatro quilómetros).

Na sequência de um projeto piloto bem-sucedido no ano letivo anterior, 
que abrangeu as/os alunas/os do 5.º ano, o Município integra, este ano, 
nos circuitos municipais, as/os jovens residentes no Bairro Alentejano, 
na freguesia de Quinta do Anjo, que vão frequentar os 5.º e 6.º anos na 
EB Hermenegildo Capelo, em Palmela, reforçando a sua ligação com o 
concelho onde residem. 

Ação Social Escolar/ Auxílios Económicos Diretos
No âmbito da Ação Social Escolar, o Município atribuirá, este ano letivo, 
apoio financeiro, no valor global de 65 mil euros, que correspondem a 
1.000 alunas/os carenciadas/os.

O Município mantém o apoio de 65 euros por criança às famílias posi-
cionadas nos escalões 1 e 2 do abono de família, apesar dos manuais  
escolares do 1.º ciclo já serem gratuitos, considerando que os cadernos 
de atividades e outros materiais são, também, bastante dispendiosos. 
Deste valor, 45 euros são atribuídos diretamente às famílias, ficando os 
restantes 20 euros sob gestão dos respetivos agrupamentos de escolas, 
para comparticipação na realização de visitas de estudo.

Atividades de animação  
e apoio à família da edução pré-escolar
O custo das atividades de animação e apoio à família da educação pré
-escolar mantém-se em 55 euros, à semelhança dos anos lectivos ante-
riores. A comparticipação familiar relativa a este valor são é definida de 
acordo com os respetivos escalões do abono de família:

  1.º escalão | 5% = 2,75 euros            4.º escalão | 75% = 41,25 euros
  2.º escalão | 25% = 13,75 euros       5.º escalão | 90% = 49,50 euros     
  3.º escalão | 50% = 27,50 euros       6.º escalão | 100% = 55,00 euros
     

          

O Município continuará a assegurar, também, transporte gratuito para 
as crianças que frequentem o jardim de infância da área de residência, 
no Agrupamento José Saramago (freguesias rurais). Esta medida veio 
reforçar a frequência do ensino pré-escolar nesta zona, que estava do-
tada de equipamentos educativos de qualidade, mas onde as famílias 
tinham dificuldade em garantir a assiduidade das crianças, devido ao 
povoamento disperso e à falta de transporte público adequado.

O projeto intermunicipal “Dar de Volta” 
recolheu, até ao final de agosto, 10.248 
manuais escolares no concelho de Pal-
mela, dos quais 1.328 já foram entre-
gues, apoiando 273 famílias. A recolha 
e redistribuição de livros continuam a  
decorrer, acompanhando o início do ano 
letivo. 

O “Dar de Volta”, gerido pela Câmara 
Municipal de Palmela, em parceria com 
a Associação de Municípios da Região de 
Setúbal e o Grupo de Bibliotecas Escolares 
do Concelho de Palmela, é uma iniciativa 
solidária e ecológica, que aposta na reco-
lha e doação de livros escolares do ensino  

básico e secundário, disponibilizando-os, 
depois, gratuitamente, a quem deles  
necessite. 

Os livros não utilizados, por não terem 
sido adotados pelas escolas ou por não se 
encontrarem em condições de utilização, 
são entregues ao Banco Alimentar Contra 
a Fome, no âmbito da campanha “Papel 
por Alimentos”.

Mais informações podem ser obtidas  
na Rede Municipal de Bibliotecas Públi-
cas do Concelho de Palmela ou através de  
www.amrs.pt, dardevolta.palmela@amrs.
pt ou do telefone 212 336 605.

“Dar de Volta” apoia famílias com reutilização de manuais escolares

Educação continua a ser prioridade estratégica
Município reforça apoios sociais às famílias
Com a aproximação de um novo ano letivo, o Município de Palmela tem a decorrer um conjunto de medidas e intervenções que visam apoiar alunas/os  
e famílias neste arranque de uma nova etapa e proporcionar as melhores condições para o sucesso educativo. Das obras de beneficiação e manuten-
ção no parque escolar às grandes intervenções de ampliação de escolas básicas, em curso, passando pelos apoios sociais, o Município investe muitos 
milhões de euros na educação, que continua a ser assumida como eixo fundamental e estratégico de desenvolvimento local.



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - SETEMBRO 201710Milhares de visitantes na festa de Palmela
Vindimas continuam a ser referência no mundo da vinha e do vinho
 Se as Vindimas são a festa rainha do 
concelho de Palmela, também é verda-
de que o Moscatel é o rei da festa. Este 
ano, na sua 55.ª edição, com motivos 
extra para celebrar: assinalam-se os 110 
anos da região demarcada do Moscatel 
de Setúbal – o reconhecimento de sécu-
los de história e qualidade. Como habi-
tualmente, foram muitos os milhares de 
visitantes que rumaram à vila de Palme-
la entre 31 de agosto e 5 de setembro, 
associando-se à grande celebração da 
cultura da vinha e do vinho desta região, 
profundamente enraizada na sua iden-
tidade, prestado homenagem, também, 
às mulheres e aos homens que, com o 
seu trabalho e saber, transformaram  
estas terras de areia em verdadeiros 
“jardins de vinhas”. 

Um cartaz musical de excelência, com-
posto por nomes nacionais e pela pre-
sença incontornável do nosso movi-
mento associativo, provas desportivas, 

gastronomia, animação infantil e o  
espaço privilegiado de convívio, pro-
porcionado pelo Adegas Wine Lounge, 
foram alguns dos principais trunfos da 
festa que continua a ter nos momentos 
mais simbólicos os seus principais atra-
tivos. Do tradicional Cortejo dos Campo-
neses, que presta tributo às raízes rurais 
do concelho, à Pisa da Uva e Bênção do 
1.º Mosto, onde se perspetiva o novo 
ano vinícola, passando pelos Cortejos 
Alegóricos de domingo e terça-feira,  
estes são os momentos que diferenciam 
a Festa das Vindimas de Palmela de  
todas as outras feiras de vinho do país e 
a tornam uma referência. 

O Município de Palmela apoiou, uma vez 
mais, a Associação de Festas de Palmela 
– Festa das Vindimas, na organização do 
certame, que é um dos grandes cartazes 
culturais e turísticos da região. 

Na ocasião, foram, também, entregues 

os prémios do Concurso Internacional de 
Vinhos “La Selezione del Sindaco” 2017, 
onde os vinhos de Palmela voltaram a 
estar em destaque, sendo o Município 
português mais medalhado, com 21 pré-
mios, entre os quais, o de Melhor Mos-
catel do Mundo para o Moscatel Reserva 
2008 da Adega Venâncio da Costa Lima. 

Único certame onde municípios e em-
presas produtoras concorrem em con-
junto,  “La Selezione del Sindaco” pre-
miou todas as adegas do nosso concelho 
que participaram - Adega de Palmela, 
Adega Camolas, Casa Ermelinda Freitas, 
Marcolino Freitas Filho, SIVIPA, Venâncio 
da Costa Lima e Xavier Santana.

A memória de Vítor Borrego, falecido 
a 22 de Agosto, fundador da Festa das  
Vindimas e seu presidente durante vá-
rios anos, foi diversas vezes evocada no 
decurso desta edição.

Margarida Caetano é a nova Rainha
A jovem palmelense de 18 anos, Margarida Caetano, é a 
detentora da coroa de Rainha das Vindimas 2017, título 
que honrará até setembro de 2018, representando Pal-
mela, as suas Festas e a sua cultura em diversos momen-
tos e iniciativas. Alícia Isabel foi eleita 1.ª Dama de Ho-
nor e Rita Quintans é a 2.ª Dama deste reinado. Já Paolla 
Moura foi eleita pelas suas colegas concorrentes Miss 
Simpatia. Margarida Caetano será, também, represen-
tante de Palmela na edição 2018 da eleição da Rainha 
das Vindimas de Portugal. Entretanto, a 9 de setembro, 
Nádia Sofia, Rainha de 2016, representou o concelho no 
certame nacional, disputado em Águeda, numa organi-
zação da AMPV - Associação dos Municípios Portugue-
ses do Vinho.

Adegas receberam prémios internacionais 
no domingo da festa
A AMPV tem sido uma parceira do Município de Palme-
la, que é um dos seus fundadores, colaborando na sua 
promoção enquanto terra de vinhos. A associação não 
podia, pois, faltar a mais uma edição da Festa das Vin-
dimas, onde, durante a tarde de domingo, aproveitou 
para apresentar o novo livro “Territórios Vinhateiros” – 
uma importante compilação de informação sobre os 77 
municípios que faziam, à data da sua edição, parte desta 
rede (hoje já são 78), com destaque para os seus even-
tos e atividades enoturísticas. José Arruda, secretário 
geral da AMPV, destacou Palmela como «um exemplo, 
na região e no país», caracterizando o Município como 
a «carruagem que vai à frente», não sendo por isso, de  
estranhar que tenha sido a primeira Cidade do Vinho, em 
2009, e a primeira Cidade Europeia do Vinho, em 2012, 
fazendo escola e integrando, hoje, a direção da RECEVIN, 
a Rede Europeia de Cidades do Vinho. 
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Formação para a comunidade  
contribui para rigor histórico
Desde a primeira edição que a organização da Feira Medieval de  
Palmela teve, como objetivos estratégicos, envolver a comunidade e 
proporcionar um evento com grande rigor histórico, que contribua, 
de forma viva e dinâmica, para dar a conhecer episódios e persona-
gens da História local e nacional. Para tal, a Câmara Municipal de  
Palmela, através do seu Museu Municipal, promove, anualmente, um 
programa formativo que abrange diversas áreas. Este ano, as propostas 
de formação pretendem dotar as/os participantes de uma visão mais 
global sobre as diferentes culturas que se cruzaram na região, nesta 
época.  As ações decorrem durante o mês de setembro, com inscrições a  
decorrer através do e-mail patrimonio.cultural@cm-palmela.pt  
ou do telefone 212 336 640.

8 setembro | Oficina «Grafia Antiga»
21h00 – 23h00 - Igreja de Santiago, Castelo de Palmela
Participação gratuita limitada a 30 participantes e sujeita a inscrição 
prévia até ao dia 5 de setembro, às 16h30. 

9 setembro | Visita à Mesquita Central de Lisboa 
- orientada por Sheikh Munir
Ponto de encontro: Largo de S. João, às 10h30
Opção de almoço na Mesquita (custo de 12€ por pessoa)
Regresso previsto para as 15h00
Participação gratuita, limitada a 50 participantes e sujeita a inscrição 
prévia até ao dia 5 de setembro, às 16h30.

12 setembro | Visita à Sinagoga Shaaré Tikvá (Lisboa)
Ponto de encontro: Largo de S. João, às 09h30 
Regresso a Palmela previsto para as 13h 
Custo da visita: 5€ por pessoa
Limitada a 50 participantes e sujeita a inscrição prévia até ao dia  
5 de setembro, às 16h30.

19 setembro | Formação em História Local 
- «As conquistas de Palmela – séculos XII-XIII» 
20h30 | Castelo de Palmela
Formadora: Isabel Cristina Fernandes
Participação gratuita limitada a 30 participantes e sujeita a inscrição 
prévia até ao dia 18 de setembro, às 12h30. 

Feira Medieval de volta a Palmela no final de setembro
Aquela que é uma das maiores feiras medievais do país está de volta a Palmela, entre os dias 22 e 24 de setembro e convida, uma vez mais, a uma 
viagem até ao período da formação da nacionalidade e às várias (re)conquistas de Palmela e do seu Castelo. Desfiles diurnos e noturnos, torneios, 
música, gastronomia, dança aérea e danças antigas, jograis, artes de rua, falcoaria, acampamentos temáticos, artesanato e mercado medieval são 
alguns dos principais atrativos desta grande festa no Centro Histórico de Palmela.

As entradas têm o valor de 2,50 euros para um dia e de 5 euros para os três dias. A entrada é gratuita para visitantes com idade igual ou inferior a 
12 anos. Programa completo em www.cm-palmela.pt.
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Enoturismo em destaque  
no Dia Mundial do Turismo
Adegas da Rota convidam  
a conhecer as vindimas
O Município de Palmela associa-se às comemora-
ções do Dia Mundial do Turismo com um conjunto 
de atividades na área do Enoturismo, através da 
Casa Mãe da Rota de Vinhos e das adegas asso-
ciadas.

Além da proposta da Casa Mãe da Rota de Vinhos, 
com o regresso das tibornas acompanhadas pelos 
vinhos de excelência produzidos na região, no dia 
27 de setembro, a Filipe Palhoça Vinhos, a Casa 
Ermelinda Freitas e a Quinta de Alcube sugerem 
o acompanhamento da época de vindima, com vi-
sitas guiadas às vinhas e adegas, colheita de uva, 
provas de vinhos e degustação de produtos locais. 

Mais informação em http://www.rotavinhospse-
tubal.com/rota-de-vinhos/casa-mae.

Lojas temporárias estimulam coração da vila 
Três pop-up stores, lojas de caráter temporário, com artigos de diversos géneros, produzidos por empreendedores  
e artistas provenientes de vários pontos do País, ocupam, desde dia 19 de agosto, um lugar no centro histórico de 
Palmela. Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Palmela com o objetivo de estimular e revitalizar  
aquela zona central da vila, decorre até dia 8 de janeiro e propõe a venda de artigos diversos, aos sábados, das 09h00 
às 18h00, nas lojas com os números 99 e 123 da Rua Hermenegildo Capelo, e no 71 da Jaime Afreixo. 

Vestuário e acessórios elaborados com panos africanos – as famosas capulanas –, são as propostas da Gosta D’Africa, loja sediada no Mercado de 
Campo de Ourique, em Lisboa, e instalada temporariamente no número 99 da Rua Hermenegildo Capelo. O espaço, localizado perto do Mercado 
de Palmela, conta ainda com a presença de Canela Cheia, Invulgar.EcoDesign, Picotacto, Raja Pura e Artistic-woods. A Palm Tee, de venda de ves-
tuário e acessórios, fica instalada no número 123 da Rua Hermenegildo Capelo, enquanto a Cesta da Época, empresa de produção, distribuição 
e comercialização de produtos hortícolas e frutícolas biológicos, ocupa o número 71 da Rua Serpa Pinto.

Sede da Associação de Fernando Pó 
ganha pavilhão multiusos
A requalificação da 
sede da Associação 
Cultural e Recreati-
va de Fernando Pó,  
freguesia de Marate-
ca, foi inaugurada no 
dia 19 de agosto, em 
ambiente de festa. A 
cerimónia integrou 
as comemorações do 
87.º aniversário da 
Associação e do 30.º 
aniversário do Ran-
cho Folclórico e Re-
gional de Fernando 
Pó, que decorreu ao longo de todo o fim de semana, com animação musical, gas-
tronomia e outras atividades.

Cofinanciada no âmbito do PORLisboa 2020, PEDU – PAICD (Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano – Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfa-
vorecidas), a intervenção requalificou o edifício, preparando-o para novas utiliza-
ções e valências, em particular, dotando-o com um Pavilhão Multiusos, que vem 
responder às necessidades atuais da instituição, e dotando-o de condições mais 
adequadas para o acolhimento de iniciativas de grande dimensão e afluência de 
público, como é o caso da Mostra de Vinhos. Procedeu-se, também, à criação de 
instalações para o gabinete técnico-operacional que vai dirigir, no local, o Centro 
Rural Vinum. 

A partir da localização privilegiada da aldeia de Fernando Pó, no coração da região 
vitivinícola da Península de Setúbal, da existência de um conjunto de adegas de 
renome nacional e internacional e da realização de certames de promoção da eco-
nomia local, o projeto Centro Rural Vinum vai estabelecer em Fernando Pó um polo 
económico e de atração turística, através do conceito de “aldeia vinhateira”.

Fins de Semana

Gastronómicos

do Vinho 
de Palmela

Vinhos de Palmela para (re)descobrir  
em pratos e sobremesas inesquecíveis
Em setembro, a Câmara Municipal de Palmela e a Associação da Rota de Vinhos da 
Península de Setúbal promoveu mais uma edição dos Fins de Semana Gastronómicos 
do Vinho de Palmela, nos dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10, com a participação de 20 estabeleci-
mentos, de todo o concelho.

A iniciativa integrou, como habitualmente, o programa de promoção gastronómica e 
turística “Palmela – Experiências com Sabor”, e realizou-se a par da 55.ª edição da Fes-
ta das Vindimas, convidando quem visitou o concelho a desfrutar, também, da nossa 
gastronomia e a comprovar que os vinhos de Palmela são sempre uma excelente op-
ção, seja no copo, seja em pratos principais e sobremesas tentadoras.

Em outubro, os Fins de Semana Gastronómicos regressam com uma edição dedicada 
ao tradicional Coelho à moda de Palmela, nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15. 
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Novo projeto criativo Eira
Património, folclore e 
etnografia cruzam-se 
com a dança
A DançArte/Passos e Compassos estreia, 
em outubro e novembro, sempre às 21h30, 
no Cine-teatro S. João, em Palmela, dois 
espetáculos de dança contemporânea  
baseados no património, na etnografia 
e no folclore, no âmbito do novo projeto 
Eira – criação 2017. 

Nos dias 14 e 15 de outubro, a companhia 
residente no Cine-teatro S. João apresen-
ta “Se…arar”, um diálogo entre o presente  
e o futuro. Já em novembro, a 11 e 12, 
“Se…mentes” convida o público a uma  
viagem mais complexa e interdisciplinar. 

Com direção de António Machado e Sofia 
Belchior e figurinos de Zé Nova, os espe-
táculos da DançArte contam com inter-
pretações de José Maló, Ivanoel Tavares, 
Ricardo Mondim e Rita Pinto e a partici-
pação especial de ranchos folclóricos do 
concelho. Cada espetáculo tem o preço de 
5 euros, sendo que as/os menores de 25 
anos e as/os maiores de 65 têm desconto 
de um euro. 

Os ingressos podem ser adquiridos na  
bilheteira da sala de espetáculos palme-
lense, a funcionar das 09h00 às 12h00  
e das 13h30 às 16h00 e as reservas feitas 
através do  telefone 212 336 630. “Se…
arar” e “Se…mentes” contam com os 
apoios da Câmara Municipal de Palmela, 
do Secretário de Estado da Cultura, daD-
GArtes – Direção-Geral das Artes e da Fun-
dação Buehler-Brockhaus.

Pinhal Novo  
viveu dias  
gigantes  
com o  
FIG 
Gigantones, cabeçudos, 
marionetas e máquinas 
gigantes de Portugal,  
Espanha, Alemanha,  
Palestina e Japão, espa-
lharam magia no jardim 
do Largo José Maria dos 
Santos e na Praça da In-
dependência, na vila do 
Pinhal Novo, entre os 
dias 7 e 9 de julho. 

A nona edição do certa-
me, organizado pela Câ-
mara Municipal de Pal-
mela, com os Bardoada 
– Grupo do Sarrafo, o ATA 
– Acção Teatral Artima-
nha, a Associação Juvenil 
COI e a PIA – Projectos de 
Intervenção Artística, contou com teatro de rua, marionetas, músicas do mundo, 
dança, circo, exposições, arruadas, desfiles e atividades especialmente dedicadas 
ao público infantil.  

Grupos de amadores entram em cena
Seis peças de companhias amadoras de Palmela e outros locais do País integram a programa-
ção de teatro, entre setembro e outubro. Depois da apresentação de “O Principezinho”, pelo 
GATEM – Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico, no dia 10 de setembro, no Cine-teatro 
S. João, segue-se “Eu, Ela e o Outro”, pelo Grupo de Teatro de Animação da Moura Encantada, 
no Centro Comunitário de Águas de Moura, no dia 16, às 21h30, com organização do TELA. No 
mesmo dia, a GETAS, do Sardoal, leva à cena a famosa comédia policial “Daqui Fala o Morto”, 
às 21h30, no Auditório Municipal do Pinhal Novo, numa organização do grupo Teatro Sem 
Dono, no âmbito da sua iniciativa de dinamização teatral “(A)mostra”. Em outubro, nos dias 14 
(Auditório Municipal do Pinhal Novo) e 21 (Centro Cultural de Poceirão), a partir das 17h00, a 
Associação Teatro da Vila apresenta, em conjunto, as peças “Os Gatos” e a “A Missão da Alice”, 
com entrada gratuita. A 27 de outubro, o Auditório Municipal do Pinhal recebe, a partir das 
21h30, a produção “Vanessa Vai à Luta”, do grupo Ensaiarte. Escrito por Luísa Costa Gomes, 
com dramaturgia e encenação de Célia Figueira, o espetáculo, de entrada gratuita (donativo) e 
para maiores de 6 anos, aborda, em tom de comédia, o tema da igualdade de género.

Marionetas e contos tradicionais no Poceirão
A Artemrede apresenta no Centro Cultural de Poceirão dois espetáculos cénicos distin-
tos a pensar nas/os mais novas/os. “Contos de Cá Cá Rá Cá Cá”, no dia 9 de setembro, 
às 16 horas, com criação e interpretação de Ângela Ribeiro, dá a conhecer contos e his-
tórias da tradição oral e escrita, através do uso da voz, do corpo e dos objetos. A entra-
da para a peça de teatro, integrada no projeto de narração oral “Histórias na ponta da 
língua”, é gratuita, mediante marcação pelos telefones 212 336 655 ou 935 321 218. Já 
em outubro, a 29, às 16 horas, é a vez do teatro de marionetas “Mãos ao Alto! (Hands 
Up!)”, protagonizado por Leo Petersen, animar miúdas/os e graúdas/os. Integrado no 
MANOBRAS – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, a peça, com 

a duração a variar entre os 15 e 45 minutos, apresenta várias 
personagens inusitadas como um cão com personalidade, um 
músico preguiçoso e um pianista hiperativo. A música clássica 

e house percorrem a banda sonora da produ-
ção, numa mistura hilariante que embala o 

trabalho das mãos de Leo Petersen.
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Trabalhos arqueológicos revelam nova 
informação sobre as Grutas  
de Quinta do Anjo
No âmbito do Dia Internacional de  
Arqueologia, 27 de julho, o Município 
promoveu uma visita guiada ao sítio  
arqueológico do Casal do Pardo, em 
Quinta do Anjo, onde foi possível conhe-
cer um pouco mais sobre a sua História 
e perceber os trabalhos em curso.
Identificadas e escavadas em 1876 pela 
Comissão dos Serviços Geológicos, as 
Grutas constituem um sítio paradigmá-
tico do hipogeísmo em Portugal, conhe-
cido da comunidade científica europeia 
desde o século XIX. 
Os trabalhos arqueológicos em curso inserem-se num programa de valorização das 
Grutas Artificiais do Casal do Pardo e apoio à interpretação museológica do sítio, no 
âmbito do projeto «PRARRÁBIDA – Valorização de Sítios Arqueológicos». Este proje-
to é promovido pelo Município, com financiamento do PORLisboa2020, no âmbito 
do PDCT-AML (Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropo-
litana de Lisboa), com o apoio do FEDER, e insere-se na Prioridade de Investimento  
6.3 Valorização do Património Cultural e Natural.

Dia dos Castelos evoca 
fortalezas abaluartadas
O Dia Nacional dos Castelos, a 7 de outubro, é ce-
lebrado em Palmela, com o curso “As Fortalezas 
Abaluartadas na História e na Arte Portuguesa”, 
organizado pela Câmara Municipal. Sob direção de 
Joaquim Boiça, do Espaço e Memória – Associação 
Cultural de Oeiras, esta formação decorre no dia 
7, a partir das 09h30, no auditório da Biblioteca  
Municipal de Palmela. 

No período da tarde, às 14h00, decorre uma visi-
ta ao Castelo de Palmela, seguida de uma sessão 
teórica na Biblioteca. O primeiro dia de trabalhos 
conta, ainda, com um evento musical, integrado na 
Mostra Espanha 2017, a realizar no Cine-teatro S. 
João. O evento prossegue no dia 8, com uma visita 
ao Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, entre as 
09h00 e as 14h00.

Jornadas Europeias do Património 
assinaladas com sessão sobre  
os Morcegos do Castelo
No dia 9 de setembro, no âmbito das comemorações das Jornadas  
Europeias do Património, a Biotrails promove a iniciativa “Os Morcegos do 
Castelo”, que decorre a partir das 18h30, no Castelo de Palmela, e propõe, 
a miúdos e graúdos, a descoberta do mundo misterioso dos morcegos, o 
único mamífero com voo ativo. 

Durante esta sessão, que contará com a participação do biólogo Mário 
Carmo, especialista em quirópteros, serão, ainda, esclarecidas questões 
recorrentes relativas a este fascinante animal. Com um custo de 4 euros 
(crianças dos 5 aos 12 anos) e 6 euros (adultos), as inscrições poderão ser 
efetuadas através do site www.arrabidabookings.com/morcegos.

Esta é a terceira sessão da iniciativa, realizada com o apoio da Câmara 
Municipal de Palmela.

Antiga estação recebe núcleo dedicado 
às raízes ferroviárias do Pinhal Novo
O edifício da antiga estação ferroviária de Pinhal Novo irá acolher um núcleo mu-
seológico sobre a atividade ferroviária, com abertura prevista para maio de 2018.  
O Contrato de Subconcessão de Uso Privativo Parcial do referido edifício foi celebrado 
entre a Câmara Municipal de Palmela e a IP Património – Administração e Gestão 
Imobiliária S.A., em julho.

A cerimónia contou, entre outras entidades, com as presenças de Carlos Fernandes, 
Vice-Presidente da IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e de  
Álvaro Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela. Na ocasião,  
Álvaro Balseiro Amaro recordou o contexto da criação deste núcleo, integrado no Pro-
grama Museológico Municipal e que reflete a importância deste meio de transporte 
na comunidade e na génese da vila de Pinhal Novo. Trata-se de um projeto que resulta 
de trabalhos já iniciados há alguns anos pelo Museu Municipal – nomeadamente, a 
exposição “Caminhos de ferro e ferroviários em Pinhal Novo” e o livro “Memórias de 
Ferroviários em Pinhal Novo – Para a História da Vila e da Comunidade Ferroviária” - 
que abre uma linha de investigação permanente em torno do tema. 
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Cartão Municipal Idade Maior dá 
desconto em comércio e serviços
Descontos até 50 por cento em mais de meia centena de bens e serviços 
são o benefício a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que te-
nham Cartão Municipal Idade Maior, concedido pelo Município de Palmela, 
em parceria com o comércio local. Promoções em áreas como a alimentação, 
restauração, desporto, saúde (clínicas médicas e farmácias), moda, decoração, 
estética, beleza, bem-estar, escolas de condução, oficinas e clínicas veteri-
nárias são algumas das várias vantagens proporcionadas pelo Cartão 
Municipal   Idade Maior. O  projeto, apresentado pela  autarquia a  1 de 
outubro  de 2015, no âmbito das comemorações do Dia Internacional 
das Pessoas Idosas, enquadra-se nas políticas locais promotoras do enve-
lhecimento ativo. Atualmente, o Cartão conta com a adesão de 53 entida-
des parceiras. Saiba mais em www.cm-palmela.pt.

Medidas de proteção social  
em debate distrital
Palmela foi escolhida para receber, a 20 de outubro, o Encontro dos Núcleos 
Locais de Inserção do Distrito de Setúbal, que serve como espaço de partilha 
e reflexão sobre diversas matérias na área do Rendimento Social de Inserção  
(RSI). “Projetos e Dinâmicas dos NLI”, a realizar no Cine-teatro S. João, é  
organizado pelo Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, com o apoio 
da Câmara Municipal de Palmela. 
O evento destina-se a refletir sobre as trajetórias e impactos do RSI, apre-
sentando exemplos de boas práticas face aos novos desafios da intervenção 
social. O programa completo do Encontro dos Núcleos Locais de Inserção 
do Distrito de Setúbal pode ser consultado na página da Rede Social de 
Palmela, disponível em http://clasp.cm-palmela.pt/. 
O Núcleo Local de Inserção de Palmela é constituído por um conjunto de 
entidades locais obrigatórias nas áreas de Segurança Social, emprego e 
formação, educação, saúde, autarquia e outras entidades aderentes sem 
fins lucrativos que desenvolvam atividade no território.

Dança inclusiva viaja pelo mundo
Palmela é palco de uma noite de danças do mundo num espe-
táculo da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal, a realizar no dia 29 de  
setembro, às 21h00, no Cine-teatro S. João. A música e a dança 
são o fio condutor de “Dançando Por Outros  
Caminhos”, suportado pela interpretação 
de cerca de trinta utentes dos centros  
de atividades ocupacionais  
(CAO 2 e CAO 3) “Momentos 
de Talento” e do Grupo “Espi-
ral”, da APPACDM de Setúbal, 
que procuram transportar para 
o público uma viagem pelos 
cinco continentes. O espetáculo, 
com o apoio do Município de 
Palmela, pretende valorizar as 
potencialidades da população 
com deficiência ao nível da 
expressão artística. Mais in-
formações e reservas através 
dos telefones 910 783 975 ou 
913 763 071 ou do endereço  
appacdmset@sapo.pt.

Espaço Cidadão acolhe  
mostra de latoaria  
de Jorge Reis 
A partir do dia 4 de outubro, o Espaço Cidadão, no Centro  
Histórico de Palmela, acolhe a Exposição “A Oficina de  
Latoaria de Jorge Reis”. Com entrada gratuita, esta exposição 
surge na sequência da anterior – “Drogarias do Centro Histórico  
de Palmela” - e tem como objetivo registar e recordar os 
ofícios tradicionais desta zona da vila de Palmela. 
Desta vez, o Museu Municipal recolheu o testemunho de  
Jorge Reis, com 78 anos, natural de Águeda e que possui, há 
cinco décadas, uma oficina de latoaria em Palmela.
A exposição poderá ser visitada no horário de funcionamento 
da Junta de Freguesia de Palmela, às segundas, terças, quintas  
e sextas-feiras, das 08h30 às 17h30 e às quartas-feiras, das 
08h30 às 18h30

“Outubro Maior”
Comemorações promovem 
envelhecimento ativo e  
relação entre gerações 

A Câmara Municipal promove, em outubro, em parceria 
com as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade So-
cial e outros agentes sociais, a iniciativa “Outubro Maior 
– Mês das Pessoas Idosas”. A promoção do envelhecimen-
to ativo e a relação entre gerações no Município, são os 
objetivos centrais do programa, que integra um conjunto 
diversificado de atividades, em áreas como a saúde, ativi-
dade física, entretenimento, animação e informação, entre 
outras, dirigidas à população sénior e população em geral, 
procurando ir ao encontro dos diferentes interesses e ne-
cessidades da população sénior.

Das diversas atividades propostas, que procuram ir ao en-
contro dos interesses e necessidades da população sénior, 
destacam-se a apresentação, visionamento e espaço Con-
versa entre Gerações “A Aldeia da Roupa Branca” (versão 
original de 1939), no Cine-teatro S. João, em Palmela, no 
Auditório Municipal de Pinhal Novo e no Centro Cultural de 
Poceirão, nos dias 16, 23 e 30, respetivamente, o “Baile na 
Sociedade”, no dia 31, em Pinhal Novo (local a confirmar), 
o Encontro “A Saúde está Primeiro”, nos dias 21 e 22, no 
Mercado Municipal de Pinhal Novo e o “Musicando” espe-
táculo que decorrerá no dia 2, no Cine-teatro, em Palmela.
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Palmela Desporto marca  
presença nos Mundiais de Masters…
Cláudia Silva e Filipe Patrício representaram a Palmela Desporto, E.M., no Campeonato do 
Mundo de Masters, em Natação, que se realizou em Budapeste, na Hungria, entre os dias 
7 e 20 de agosto. 

Cláudia Silva participou no grupo de idade 45/49 anos, nas provas de 50 metros livres e de 
100 metros livres, e Filipe Patrício, no grupo de idade 25/29 anos, participou nas provas dos 
50 metros livres, 100 metros livres e 50 metros mariposa. 

A participação nestes mundiais de natação, entre milhares de nadadores de todo o mundo, 
constituiu uma experiência única para os atletas da Palmela Desporto, que levaram mais 
longe o nome do concelho.

… e tem Campeão Nacional de Águas Abertas
O nadador da empresa municipal Palmela Desporto, Luís Piteira, sagrou-se Campeão Nacional 
de Masters de Verão, Escalão E, em águas abertas. Luís Piteira superou cerca de centena e 
meia de atletas, obtendo mais um excelente resultado. O Campeonato Nacional realizou-se 
no dia 29 de julho, na Barragem da Caniçada, no Parque Natural do Gerês, com o nadador  
a percorrer os três quilómetros da prova em 45 minutos e 49 segundos. O Município  
aprovou, por unanimidade, na reunião pública de 23 de agosto, uma saudação ao atleta e 
à equipa técnica pelo título obtido.

Palmela aplaudiu a Volta!
A Volta a Portugal em Bicicleta voltou a cruzar as estradas do concelho de Palmela e teve uma 
meta volante no coração da vila. A população saiu às ruas para apoiar os ciclistas e participar 
naquela que continua a ser a prova rainha do ciclismo nacional, e a transmissão televisiva 
em direto levou, uma vez mais, a todo o mundo, a beleza inconfundível das paisagens deste  
concelho e da região da Arrábida, candidata a Reserva da Biosfera da Unesco!

Aquela que foi a 1.ª etapa da 
prova teve uma extensão de 
203 quilómetros – a segunda 
quilometragem mais extensa 
- atravessando, no concelho 
de Palmela, as localidades de  
Pinhal Novo, Lagoinha, Palmela 
e Aires. 

Palmela tem especial apetên-
cia pelo ciclismo e acolheu, já, 
em 2017, outras provas da mo-
dalidade, como a Taça de Por-
tugal de Cadetes, o Campeona-
to Nacional de Contra-Relógio 
Masters e Elites Amadoras, a III 
Granfondo Arrábida, a Clássica 
da Arrábida e a 10.ª Maratona 
de BTT Pinhal Novo/Arrábida.

Caminhadas e hidroginástica
são as próximas propostas 

do Mexa-se em Palmela
Em setembro e outubro, no âmbito do programa  
“Mexa-se em Palmela”, a Câmara Municipal  
e a Palmela Desporto, E.M., promovem duas  
caminhadas desportivas no Parque Natural da 
Arrábida e uma aula aberta de hidroginástica  
na Piscina Municipal de Pinhal Novo, com duas 
das três atividades propostas a assinalarem o 
Dia Mundial do Coração.

23 setembro | 17h30
Piscina Municipal de Pinhal Novo
HIDROCORAÇÃO - AULA ABERTA DE HIDROGINÁSTICA
Comemorações do Dia Mundial do Coração
Duração: 1h00 | Destinatários: >14 anos  
Participação: gratuita | Insc. prévia e obrigatória 
na Piscina Municipal de Pinhal Novo | 212 389 900  
geral@palmeladesporto.pt
Org.: Câmara M. Palmela e Palmela Desporto, E.M.
Parceria: Fundação Portuguesa de Cardiologia

24 setembro | 09h00
CAMINHADA DESPORTIVA - “DIA MUNDIAL  
DO CORAÇÃO”
Comemorações do Dia Mundial do Coração
Destinatários: >6 anos | Grau de dificuldade (1 a 5): 
3 (Percurso de curta/média distância com alguns 
declives acentuados) | Distância: 9,1 kms
Duração prevista: 3h30m | Insc. prévia gratuita, 
obrigatória e limitada a 100 participantes até 21 
setembro, às 16h00 para 212 336 636
desporto@cm-palmela.pt (só é efetiva após confir-
mação da sua aceitação pela entidade organizadora)
Org.: Câmara Municipal de Palmela
Parceria: Fundação Portuguesa de Cardiologia

22 outubro | 09h00
CAMINHADA DESPORTIVA - “DO MOINHO  
AO POSTO DE VIGIA”
Destinatários: >6 anos; Grau de dificuldade (1 a 5): 
5 (Percurso de média/longa distância com alguns 
declives bastante acentuados) | Distância: 12,1 kms
Duração prevista: 4h00; | Insc. prévia gratuita, 
obrigatória e limitada a 100 participantes até 19 
outubro, às 16h00 para 212 336 636 
desporto@cm-palmela.pt (só é efetiva após confir-
mação da sua aceitação pela entidade organizadora)
Org.: Câmara Municipal de Palmela


