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editorial
O início de um ano letivo representa sempre um novo ciclo para as crianças e jo-
vens, mas, também, para as famílias e toda a população, por aquilo que a Educação 
significa na formação do indivíduo e na transformação social, bem como pelo in-
vestimento que requer para que a paixão passe das palavras aos atos. Em Palme-
la, esse investimento tem vindo a crescer, sucessivamente, ao longo dos últimos 
mandatos, e, porque temos, felizmente, mais população e mais crianças, projeta-
mos já outros passos gigantes da qualificação da Educação, com a preparação de 
uma nova Carta Educativa e de um conjunto de novos investimentos na área. 
O ano arrancou com a assunção de novas competências, que aumentaram o esfor-
ço de organização e o investimento financeiro, técnico e de pessoal. Consideramos 
particularmente pertinentes as medidas de apoio que garantem uma verdadeira 
Escola Inclusiva – o maior investimento de sempre nas refeições escolares, no 
reforço alimentar, nos próprios transportes (se juntarmos a contratualização de 
circuitos próprios com o que pagamos nos passes Navegante), no pessoal não do-
cente, nos apoios socioeducativos, que estão acima do que a lei determina (oferta 
dos cadernos de atividades ao 1.º ciclo, apoios a visitas de estudo, aumento do 
número de Bolsas de Estudo a atribuir, diferentes componentes da Escola a Tempo 
Inteiro, que passam a ter valores mais acessíveis para as famílias), no conjunto de 
projetos e de recursos ao serviço da comunidade, neste território educador. 
A entrada em operação da Carris Metropolitana criou enormes expetativas, mas os 
incumprimentos e as supressões de carreiras, da exclusiva responsabilidade do 
operador Alsa Todi, fizeram cair por terra esses objetivos. O Município investe 1,280 
M€ por ano no sistema de transportes e no passe Navegante e estava preparado, 
com a melhoria e aumento da oferta, para ir até ao 1,6 M€, mas a resposta não está 
a corresponder e, além de afetar o dia-a-dia das/os trabalhadoras/es, tem impactos 
muito negativos na vida das/os estudantes. Temos exigido o cumprimento integral 
do contrato e penalizações para a empresa, trabalhamos diariamente no reporte 
e solicitação de ajustes nas carreiras junto da Carris Metropolitana e da TML, e 
esperamos que a normalização aconteça antes do final do ano.
A dinâmica do território em diversas áreas, que vão da qualificação das infraestru-
turas à criação de novas vias de desenvolvimento na cultura, no turismo, na eco-
nomia, na ação social, e de que as páginas deste Boletim dão conta, exige-nos que 
façamos ainda mais e melhor. O valor que vamos conseguindo acrescentar a este 
território, tão desafiante e apetecível, tem contado com a preciosa ajuda de vários 
agentes e forças vivas do Concelho – as instituições, as coletividades, as empre-
sas, mas, também, um conjunto de cidadãs e cidadãos que se envolvem na vida 
da sua comunidade. Os diferentes Fóruns de participação – seja o “Eu Participo!”, 
seja o Fórum Económico, o Fórum Turismo, o Fórum Social e outros momentos de 
partilha e redefinição de visões estratégicas territoriais – partem destas reflexões 
conjuntas e fornecem-nos matéria para complementar documentos estratégicos 
em elaboração e que estão congregados no processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal, que esperamos ter em discussão no início de 2023. 
Em Palmela, fazemos em conjunto e estamos todas/os convocadas/os a partici-
par, debater e construir visões e soluções para um território cada vez sustentável. 



A enorme expetativa que o Município e as popula-
ções colocaram na entrada em operação da Alsa 
Todi - nova empresa responsável pelo transporte 
público rodoviário nos concelhos de Palmela, Se-
túbal, Moita, Montijo e Alcochete, na sequência 
de um concurso público internacional - transfor-

mou-se num pesadelo, com fortes impactos para 
as famílias, em particular, no início do novo ano 
letivo e no regresso ao trabalho. Mesmo admi-
tindo o adiamento da implementação das novas 
linhas, que correspondem a necessidades anti-
gas e representam o tão ambicionado aumento 

da oferta de transporte no Concelho de Palme-
la, as linhas habituais e de maior utilização e 
os transportes escolares continuam a registar 
incidentes diários, considerados inadmissíveis. 
É urgente o cabal cumprimento do contrato e a 
normalização do serviço de transporte público 
rodoviário.

O Município mantém uma postura de cooperação, 
procurando ajudar a ultrapassar dificuldades, 
com reuniões técnicas e políticas diárias, para 
reportar as falhas registadas, reclamar as graves 
insuficiências e exigir resolução imediata, mas 
não está disponível para continuar a financiar o 
sistema e já reclamou à Transportes Metropoli-
tanos de Lisboa a aplicação de penalidades pelo 
incumprimento flagrante da empresa para com 
este território e as suas populações.

Município transfere 2,6 M€ 
para as Freguesias
As Juntas de Freguesia do Concelho de Palmela 
contam com novas competências próprias e re-
cursos humanos, financeiros e materiais, trans-
feridos pelo Município, na sequência da nova 
legislação e de um extenso processo negocial. 
Os respetivos Autos de Transferência foram as-
sinados a 30 de setembro, com entrada em vigor 
a 1 de outubro, e, juntamente com os Contratos 
Interadministrativos já em vigor, representam 
cerca de 2,6 milhões de euros.

Foram transferidas competências e recursos 
nas áreas da gestão e manutenção de espaços 
verdes, limpeza das vias e espaços públicos, 
sarjetas e sumidouros, manutenção, reparação 
e substituição do mobiliário urbano em espaço 
público, realização de pequenas reparações e 
manutenção dos espaços envolventes dos esta-
belecimentos de educação pré-escolar e do 1.º 
ciclo. Em Quinta do Anjo, fica, também, a cargo 
da Junta a gestão e manutenção dos Mercados 

Municipais de Quinta do Anjo e Cabanas. Nos 
casos de Palmela e de Pinhal Novo, tendo em 
conta a complexidade das funções, foi acordada 
a transferência de competências nas áreas dos 
espaços verdes e da limpeza urbana apenas a 1 
de janeiro de 2023. 

Conheça as novas competências de cada Junta 
de Freguesia em:

https://www.cm-palmela.pt/viver/participacao-
-e-cidadania/descentralizacao-e-cooperacao-
-com-juntas-de-freguesia

O Município cedeu um terreno, na Rua 25 de 
Abril, em Cajados, à União das Freguesias de 
Poceirão e Marateca, para que esta possa insta-
lar uma delegação com melhores condições de 

trabalho e atendimento. Pretende-se, também, a 
criação de um parque de recreio e lazer interge-
racional, em resposta ao anseio da comunidade 
local, expresso como proposta mais votada na 

edição de 2020 do “Eu Participo!” em Marateca. 
A parcela de terreno tem um valor patrimonial de 
27.990,00€.

Juntas com novas 
competências

Cajados – terreno para espaço de recreio e lazer

Transportes
Município exige cumprimento do contrato e penalizações
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Propostas vencedoras
conhecidas em dezembro
A votação nas propostas apresentadas pela população, no âmbito do pro-
jeto de participação cidadã “Eu Participo!”, decorreu até ao dia 15 de ou-
tubro, na nova plataforma digital (em https://epm.cm-palmela.pt mediante 
registo), em papel ou através de SMS gratuito. Este período de votação 
concluiu a segunda fase do ciclo 2022, que incluiu cinco sessões públi-
cas, em todas as freguesias, entre 12 e 16 de setembro. O volume de 
investimento municipal associado ao “Eu Participo!”, entre 2019 e 2021, 
ultrapassou os 3 milhões de euros e registaram-se 3.451 participações, 
nos últimos dois anos. Votar vale a pena e contribui para influenciar as 
decisões municipais ao nível dos investimentos e ações a realizar, bem 
como dos compromissos a incluir no Programa de Mandato. O anúncio das 
propostas vencedoras por freguesia decorrerá na sessão final, a 5 de de-
zembro, às 21 horas, na Biblioteca Municipal de Palmela. Mais informação 
em www.cm-palmela.pt.

Palmela encerrou
Semanas das Freguesias 

Trabalho de proximidade promove
desenvolvimento local
Ao fim de duas décadas, as Semanas das Freguesias continuam a afirmar-
-se, no âmbito do projeto de participação cidadã “Eu Participo!”, pela sua 
vitalidade e pertinência. Os programas de trabalho, que reúnem autarcas 
e equipas técnicas do Município e das Juntas de Freguesia em torno de 
obras, entidades, empresas e problemas específicos de cada território, 
são uma mais-valia para o aprofundamento das relações institucionais, 
a resolução de problemas de gestão corrente, a notoriedade de projetos, 
eventos e valores locais e o contacto direto com diversos agentes e po-
pulações. A Semana dedicada a Marateca decorreu entre 4 e 8 de julho, e 
Palmela fechou o ciclo 2022, entre 19 e 23 de setembro, sendo de realçar 
as duas reuniões públicas descentralizadas, em Cajados e Algeruz, forte-
mente participadas. 
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Município exige 
reabertura da Extensão de 
Saúde de Brejos do Assa
O Município de Palmela aprovou, por unanimidade, na reunião descentra-
lizada de 21 de setembro, uma moção pela rápida reabertura da Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Brejos do Assa. As ins-
talações onde funcionava esta extensão de saúde estão encerradas há 
mais de um ano, na sequência da aquisição do complexo de edifícios por 
um particular. O novo proprietário está disponível para arrendar o edifício, 
pelo que o funcionamento deste importante serviço está apenas depen-
dente da celebração de um contrato de arrendamento pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo /Agrupamento de Centros 
de Saúde da Arrábida e integração no mapa do Auto de Transferência de 
Competências da área da Saúde, o que a Câmara Municipal exige que se 
concretize com urgência. A Autarquia reclama ainda que a UCSP seja do-
tada do pessoal (médico, enfermagem, assistente técnico e assistente 
operacional) necessário ao seu pleno funcionamento.

Vacinação descentralizada 
abrangeu 650 pessoas
O Município de Palmela foi pioneiro, a nível nacional, na vacinação descen-
tralizada e, em parceria com o ACES Arrábida, promoveu, em setembro, mais 
um conjunto de ações, com recurso à Unidade Móvel de Saúde, em Águas de 
Moura, Lau e Poceirão, para administração da vacinação COVID-19 (dose de 
reforço) e contra a gripe sazonal. No total, foram abrangidos 650 munícipes. 
Até ao final do ano, o Município continua a colaborar com o ACES no transpor-
te das equipas de enfermagem que estão a assegurar a vacinação nos lares 
para pessoas idosas do Concelho. 

Entretanto, o Centro de Vacinação, instalado na Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo, continua a funcionar às segundas e 
terças-feiras, para receber a população mais idosa, convocada pelos servi-
ços de Saúde. 

Unidade Móvel leva
informação e rastreios
às zonas rurais
A Unidade Móvel de Saúde (UMS) está a percorrer o Concelho – em par-
ticular, as zonas rurais - até ao final de dezembro, com um conjunto de 
ações de literacia em saúde e promoção de estilos de vida saudáveis, 
gratuitas e abertas à população em geral. A iniciativa é organizada pela 
Câmara Municipal, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saú-
de da Arrábida e o Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Setúbal, 
E.P.E., no âmbito do programa “Saúde Palmela”. “Direitos Sociais no En-
velhecimento - Informações e Esclarecimentos”, “Rastreios de Equilíbrio/
Aptidão Física e Aconselhamento Personalizado”, “Avaliação de Fatores 
de Risco para a Doença Cardiovascular”, “Promoção da Saúde Oral”, “Pro-
moção da Literacia em Saúde na Área da Nutrição”, “Avaliação de Fatores 
de Risco para a Doença Cardiovascular - Tensão Arterial” e "Saúde Mental 
e Diabetes" são as ações agendadas neste programa, que teve início em 
setembro.

Mais informações: 212 336 606 ou decs@cm-palmela.pt.
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A Câmara Municipal de Palmela deu sequência 
ao compromisso de redução gradual e paulatina 
da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
e deliberou submeter à Assembleia Municipal a 
proposta de aplicação de uma taxa de 0,325% 
em 2023. Acresce, também, a aplicação do IMI 
familiar no Município e um conjunto de reduções 
que contribuem para incentivar a reabilitação ur-
bana, em articulação com outros instrumentos 
em vigor, bem como o arrendamento jovem, a 
fixação de comércio e serviços e o aumento da 
eficiência energética. O IMI continua a ser a re-

ceita mais importante do Município e a sua des-
cida, que deverá continuar até ao limite mínimo, 
no final do mandato, só é possível se o Município 
não abdicar da receita proveniente da sua parti-
cipação variável no IRS, redistribuída às famílias 
através do reforço das funções sociais.

Isenção de Derrama 
para micro e pequenas 
empresas

De igual modo, será submetida à Assembleia Mu-
nicipal a proposta de isenção do pagamento da 
Derrama sobre o lucro de 2022 para as empresas 
cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 
mil euros. Mantém-se em 1,5% o valor a cobrar 
às empresas com lucro igual ou superior a este 
valor. Esta proposta reconhece a importância 
das micro e pequenas empresas no tecido eco-
nómico local e na sustentabilidade das famílias.

É mais fácil
reabilitar no
Centro Histórico
Se pretende reabilitar um edifício no Centro Histó-
rico de Palmela, consulte o Guia Informativo para 
Licenciamento, disponível online, que reúne toda 
a informação aplicável na área de intervenção do 
Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de 
Palmela, em complemento à legislação em vigor. 
Esta edição integra informações úteis sobre ope-

rações urbanísticas (obras e utilizações), proce-
dimentos de licenciamento, legislação, benefícios 
fiscais e financiamentos aplicáveis à conser-
vação e reabilitação de edifícios nesta zona. 
A publicação enquadra-se na Estratégia de Rea-
bilitação Urbana da ARU do Centro Histórico de 
Palmela e procura sensibilizar proprietárias/os e 
outras pessoas interessadas na regeneração do 
edificado, apresentando os apoios disponíveis e 
dotando-as do conhecimento necessário para pro-
cessos mais fáceis e diretos.
Consulte  em www.cm-palmela.pt
(Viver / Centro Histórico / Habitar e Investir).

Realiza-se a 16 de novembro a edição 2022 do 
Fórum Turismo Palmela, sob o tema “Retoma Tu-
rística - Estratégia | Inovação | Futuro”. O evento 
tem lugar no Cine-Teatro S. João e está dividido em 
três painéis - “Estratégia de Desenvolvimento Tu-
rístico na Região da Arrábida”, “A Cooperação como 
Elemento de Retoma do Turismo” e “Estratégias e 
Sinergias - Uma visão integrada para o Futuro” – 
com a partipação de oradoras/es nacionais e es-
trangeiras/os, que irão proporcionar uma reflexão 
ampla sobre um setor determinante para a econo-
mia portuguesa. 

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal, a Associação Portuguesa de Empresas 
de Congressos, Animação Turística e Eventos, as 
Pousadas de Portugal e os Municípios de Setúbal, 
Sesimbra e Lagoa são algumas das entidades com 
participação já confirmada. O Fórum é organizado 
pela Câmara Municipal de Palmela, com o apoio da 
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa 
e da Associação da Rota de Vinhos da Península de 
Setúbal. A participação é gratuita, mediante inscri-
ção (informações: 212 336 668, turismo@cm-pal-
mela.pt e http://turismo.cm-palmela.pt).

IMI continua a descer 

Fórum Turismo Palmela debate retoma do setor
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Incêndio de 13 de julho
Recuperação é processo coletivo
O Município realizou, no dia 17 de setembro, uma reunião pública com mo-
radoras/es, proprietárias/os e agentes económicos, para fazer um ponto de 
situação sobre o incêndio que deflagrou em Palmela, a 13 de julho, e pers-
petivar o futuro. Participaram, também, na sessão agentes de proteção civil, 
entidades da tutela, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agríco-
las e do Ambiente (ANEFA) e especialistas convidados, para uma reflexão 
mais alargada, que permita dar passos seguros na recuperação desta zona e 
tornar a Arrábida mais resiliente.

O Núcleo Sub Regional do Fogo Rural da Área Metropolitana de Lisboa, ligado 
ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que tutela o Par-
que Natural da Arrábida, apresentou o relatório de ocorrência do incêndio e 
as fases de recuperação da área ardida, com avaliação dos efeitos, estabi-
lização de emergência, reabilitação e recuperação de longo prazo. O Serviço 
Municipal de Proteção Civil aprofundou as ações que integram o processo de 
recuperação, que será de médio/longo prazo, e apresentou outras medidas 
em desenvolvimento, nomeadamente, o alargamento do Programa “Aldeia 
Segura” a áreas como a Quinta da Glória, Quinta das Asseadas e Quinta do 
Anjo, o projeto “Serra Segura”, em processo de candidatura, e a instalação de 
novos marcos de incêndio. 

Além das reuniões setoriais e atendimentos diários, a próxima reunião com a 
população, para ponto de situação e avaliação das medidas implementadas, 
está agendada para 25 de novembro, às 18h30, na Biblioteca Municipal de 
Palmela. 

Município já investiu mais de 210 mil € 
em apoios e ações de limpeza
O Município de Palmela já investiu mais de 210 mil euros em ações no ter-
reno e apoios diversos – abate e remoção de árvores na área ardida e reabi-
litação de caminhos florestais pós incêndio (158.000,00€), limpeza de ber-
mas, apoio na alimentação e tratamento de animais domésticos e rebanhos, 
remoção de entulhos e substituição de equipamentos danificados, entre 
outros. Os trabalhos de limpeza, que continuam a decorrer, são criteriosos 
e obedecem a planos de segurança para prevenir erosão e arrastamento de 
inertes com as primeiras chuvas.

Cerca de um milhar de árvores para
reflorestar a partir de novembro
A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente 
(ANEFA) disponibilizou espécies autóctones para ajudar a reflorestar a Arrá-
bida. Em conjunto com outras ofertas, de empresas e pessoas voluntárias, 
são cerca de um milhar as árvores disponíveis para as ações já programa-
das e a realizar com a sociedade civil, a partir de novembro, período adequa-
do à plantação, em termos climáticos e de condições do solo.

Agricultura com acesso
a apoios
O Município tem estado em contacto permanente com organismos da tu-
tela e conseguiu, já, que as explorações agrícolas atingidas pelo fogo, nas 
freguesias de Palmela e Quinta do Anjo, fossem abrangidas pelo Despa-
cho 11367/2022 da Ministra da Agricultura e da Alimentação, publicado 

em DR a 22 de setembro, que reconhece um conjunto de incêndios em 
todo o país como catástrofe natural, independentemente da extensão de 
área ardida. Este reconhecimento permite o acesso ao apoio "Restabele-
cimento do Potencial Produtivo" do Programa de Desenvolvimento Rural 
(PDR2020). Satisfeito com a justeza desta medida, o Município continua 
a insistir junto do Governo na necessidade de apoios económico-financei-
ros que vão ao encontro de outras necessidades identificadas por habi-
tantes e proprietárias/os, além do universo agrícola.
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Principais projetos e empreitadas

Em concurso VALOR BASE

Empreitada para conclusão trabalhos infraestruturação na Quinta dos Farias (Pinhal Novo)Empreitada para conclusão trabalhos infraestruturação na Quinta dos Farias (Pinhal Novo) 391.711,52€391.711,52€

Pavimentação acesso entre EM510 e Urbanização Quinta – Pinhal das Formas (Quinta do Anjo)Pavimentação acesso entre EM510 e Urbanização Quinta – Pinhal das Formas (Quinta do Anjo) 199.810,00€199.810,00€

Execução rede drenagem esgotos domésticos EN 379-2 km 2+447 a km 3+022 (Lagoinha)Execução rede drenagem esgotos domésticos EN 379-2 km 2+447 a km 3+022 (Lagoinha) 194.597,00€194.597,00€

Reabilitação troço muro Rua Hermenegildo Capelo (Palmela)Reabilitação troço muro Rua Hermenegildo Capelo (Palmela) 47.464,04€47.464,04€

Projeto beneficiação logradouro Escola Básica Salgueiro Maia (Pinhal Novo)Projeto beneficiação logradouro Escola Básica Salgueiro Maia (Pinhal Novo) 13.999,86€13.999,86€

Adjudicadas VALOR

Construção de pavilhão gimnodesportivo Escola Secundária de Palmela (Aguarda visto Tribunal de Contas)Construção de pavilhão gimnodesportivo Escola Secundária de Palmela (Aguarda visto Tribunal de Contas) 2.575.797,14€2.575.797,14€

Reabilitação Jardim José Maria dos Santos, 2.ª fase (Pinhal Novo)Reabilitação Jardim José Maria dos Santos, 2.ª fase (Pinhal Novo) 401.540,11€401.540,11€

Ligação novos furos captação de água de Fonte da Vaca ao reservatório de Fonte da VacaLigação novos furos captação de água de Fonte da Vaca ao reservatório de Fonte da Vaca 359.341,42€359.341,42€

Ligação Furo RA1 ao abastecimento de água a PalmelaLigação Furo RA1 ao abastecimento de água a Palmela 115.695,72€115.695,72€

Pavimentação Rua António Joaquim Ferreira Calote (Cabanas)Pavimentação Rua António Joaquim Ferreira Calote (Cabanas) 100.165,66€100.165,66€

Pavimentação ruas Manuel Basílio/João Petróneo (Cabanas)Pavimentação ruas Manuel Basílio/João Petróneo (Cabanas) 93.696,23€93.696,23€

Reabilitação captações F3 e F4 (Quinta do Anjo)Reabilitação captações F3 e F4 (Quinta do Anjo) 83.060,71€83.060,71€

Beneficiação Piscina Municipal de PalmelaBeneficiação Piscina Municipal de Palmela 23.318,10€23.318,10€

Projeto infraestruturação Rua dos Amigos (Lagoinha)Projeto infraestruturação Rua dos Amigos (Lagoinha) 11.672,70€11.672,70€

Projeto Requalificação Avenida dos Caminhos-de-Ferro (Cabeço Velhinho)Projeto Requalificação Avenida dos Caminhos-de-Ferro (Cabeço Velhinho) 9.100,77€9.100,77€

Projeto pavimentação Rua das Boiças (Quinta do Anjo)Projeto pavimentação Rua das Boiças (Quinta do Anjo) 2.805,85€2.805,85€

Em curso VALOR

HUB10 – Beneficiação Estrada 4 Castelos, 2.ª fase (Vila Amélia)HUB10 – Beneficiação Estrada 4 Castelos, 2.ª fase (Vila Amélia) 1.090.412,34€1.090.412,34€

Recuperação Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho (Palmela)Recuperação Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho (Palmela) 768.237,23€768.237,23€

PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida (Espaço Fortuna, Quinta do Anjo)PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida (Espaço Fortuna, Quinta do Anjo) 731.019,58€731.019,58€

Requalificação Centro Comunitário de Águas de MouraRequalificação Centro Comunitário de Águas de Moura 550.695,41€550.695,41€

Reforço estrutural Capela de S. João Baptista (Palmela) - 2.ª faseReforço estrutural Capela de S. João Baptista (Palmela) - 2.ª fase 470.593,55€470.593,55€

Centro de Investigação do Património Cultural (antigo edifício da GNRCentro de Investigação do Património Cultural (antigo edifício da GNR
de Palmela)de Palmela)

408.099,25€408.099,25€

Abertura novo arruamento entre Av.ª Joaquim Lino dos Reis eAbertura novo arruamento entre Av.ª Joaquim Lino dos Reis e
Rua Aljubarrota (Aires)Rua Aljubarrota (Aires)

362.552,66€362.552,66€

Beneficiação Jardim Ferreira da Costa (Venda do Alcaide)Beneficiação Jardim Ferreira da Costa (Venda do Alcaide) 293.719,53€293.719,53€

Pavimentação Rua Manuel Carvalho Domécio (Quinta do Anjo)Pavimentação Rua Manuel Carvalho Domécio (Quinta do Anjo) 132.912,92€132.912,92€

Construção sistema elevatório ARD Rua da Uva Moscatel (Vale da Vila)Construção sistema elevatório ARD Rua da Uva Moscatel (Vale da Vila) 132.483,15€132.483,15€

Pavimentação Rua dos Cavaleiros (Arraiados)Pavimentação Rua dos Cavaleiros (Arraiados) 127.485,59€127.485,59€

Construção novo parque estacionamento na Rua Padre Manuel Caetano Construção novo parque estacionamento na Rua Padre Manuel Caetano 
(Quinta do Anjo)(Quinta do Anjo) 99.465,91€99.465,91€

EJR entre a Rua António Lopes Mendes e a Rua Maria Eduarda Ferreira EJR entre a Rua António Lopes Mendes e a Rua Maria Eduarda Ferreira 
(Pinhal Novo)(Pinhal Novo)

78.562,92€78.562,92€

Reabilitação e reforço do muro exterior Centro Respostas Comunitárias Reabilitação e reforço do muro exterior Centro Respostas Comunitárias 
PoceirãoPoceirão

76.624,16€76.624,16€

Projeto execução para infraestruturação Olhos de Água nascenteProjeto execução para infraestruturação Olhos de Água nascente 52.767,00€52.767,00€

Em curso VALOR

Projeto execução infraestruturação Quinta do Sobral e Canastra (Terrim)Projeto execução infraestruturação Quinta do Sobral e Canastra (Terrim) 48.277,50€48.277,50€

Construção balneários apoio ao Polidesportivo Bairro AlentejanoConstrução balneários apoio ao Polidesportivo Bairro Alentejano 47.640,64€47.640,64€

Execução obras de reparação em diversas habitações municipaisExecução obras de reparação em diversas habitações municipais 31.789,40€31.789,40€

Parque Estacionamento Rua Mouzinho de Albuquerque e D. João deParque Estacionamento Rua Mouzinho de Albuquerque e D. João de
Castro (Pinhal Novo)Castro (Pinhal Novo)

31.676,20€31.676,20€

Projeto Unidade de Saúde Familiar de Quinta do AnjoProjeto Unidade de Saúde Familiar de Quinta do Anjo 26.937,00€26.937,00€

Projeto prolongamento rede esgotos Rua da Holanda (Lagoinha)Projeto prolongamento rede esgotos Rua da Holanda (Lagoinha) 24.108,00€24.108,00€

Projeto execução Quartel da GNR PoceirãoProjeto execução Quartel da GNR Poceirão 20.221,20€20.221,20€

Projeto redes de energia e segurança Paços do Concelho (Palmela)Projeto redes de energia e segurança Paços do Concelho (Palmela) 18.450,00€18.450,00€

Projeto Sistema ARD Portal Branco, Quinta das Asseadas e limítrofes Projeto Sistema ARD Portal Branco, Quinta das Asseadas e limítrofes 
(Aires – Palmela)(Aires – Palmela) 18.450,00€18.450,00€

Projeto execução redes drenagem ARD ruas B.º Abreu Grande/Carregueira Projeto execução redes drenagem ARD ruas B.º Abreu Grande/Carregueira 
(Pinhal Novo)(Pinhal Novo)

17.000,00€17.000,00€

Projeto CICLOP7 - construção troço ciclovia Aires (Portal Branco) - SetúbalProjeto CICLOP7 - construção troço ciclovia Aires (Portal Branco) - Setúbal 14.821,50€14.821,50€

Projeto construção campos de Padel (Pinhal Novo)Projeto construção campos de Padel (Pinhal Novo) 11.057,70€11.057,70€

Requalificação logradouro EB Joaquim José de Carvalho (Palmela)Requalificação logradouro EB Joaquim José de Carvalho (Palmela) 10.455,00€10.455,00€

Projeto CICLOP 7 - construção troço ciclovia e ligação pedonalProjeto CICLOP 7 - construção troço ciclovia e ligação pedonal
Quinta do Anjo - CabanasQuinta do Anjo - Cabanas

9.661,65€

Projeto infraestruturação Lagoinha – zonas 5 e 10 (revisão)Projeto infraestruturação Lagoinha – zonas 5 e 10 (revisão) 4.735,50€ 
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Teve início a construção do 
sistema elevatório de Águas 

Residuais Domésticas da 
Rua Uva Moscatel, em Vale 

da Vila (Pinhal Novo)

Concluídas as empreitadas 
de repavimentação de arrua-
mentos em Pinhal Novo sul…

… e de pavimentação 
da Rua de S. Francisco 

(Vale de Touros)

22

88

1010

As crianças da EB Bairro 
Alentejano já desfrutam 
do logradouro renovado

A reabilitação da Estrada dos 
Quatro Castelos - 2.ª fase da 
ação HUB-10 (Vila Amélia) 
está a decorrer 

… de pavimentação da 
Rua José Luís da Silva 
Camolas (Palmela)…

77

99

55 6644
Está em curso a pavimenta-
ção da Rua dos Cavaleiros, 
em Arraiados (Pinhal Novo)

O Jardim Ferreira da Costa 
(Venda do Alcaide) está a ser 
beneficiado.

A reabilitação do Espaço de Jogo 
e Recreio de Quinta do Anjo está 
em conclusão

Em Aires, avança a abertura do 
novo arruamento, com ciclovia, 
entre a Av.ª Joaquim Lino dos Reis 
e a Rua de Aljubarrota

11

33
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Comunidade Educativa
celebra novo ano letivo
O Momento de Convívio da RCE - Receção à Comunidade Educativa 2022/2023 
juntou, a 28 de setembro, no Cine-Teatro S. João, em Palmela, diretoras/es de 
Agrupamento e de Escola, professoras/es, educadoras/es, auxiliares, alunas/
os, famílias e autarcas para dar as boas-vindas ao novo ano letivo.

Este momento simbólico incluiu uma atuação da DançArte, a apresentação 
de trabalhos de alunas/os da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Hermenegildo 
Capelo (Palmela) e da Escola Secundária de Pinhal Novo, no âmbito do projeto 
intermunicipal “Kid’s Guernica”, e a comunicação “Educar para a Paz”, pela Pro-
fessora Gina Lemos, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Setúbal. Foi, também, prestada homenagem às/aos profissionais das esco-
las e da rede solidária do Concelho que se aposentaram no último ano letivo. 

O Presidente do Município aproveitou a ocasião para destacar o investimento 
da Autarquia na área da Educação, as principais necessidades e o novo contex-
to de descentralização de competências do Estado para as autarquias, nesta 
área. O programa da RCE integra a campanha “Educação com Sentido é ir no 
Sentido de Todos”, a decorrer até dezembro, sob o mote “Palmela, Município 
Educador, Território de Convivência, Paz e Oportunidades”. Conheça o programa 
completo em www.cm-palmela.pt. O Município reuniu os principais recursos educativos disponíveis no território, 

no presente ano letivo, e lançou mais uma edição do Caderno de Recursos Edu-
cativos, já disponível para consulta em www.cm-palmela.pt. Este instrumento 
do Projeto Educativo Local apresenta diversos projetos e atividades, desen-
volvidos para e com a comunidade educativa, com muitas oportunidades de 
aprendizagem, descoberta da história e património local, e aquisição de com-
petências e valores, indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena.

Ambiente, Cidadania, Participação e Educação ao Longo da Vida, Atividade Físi-
ca e Desportiva, Educação pela Arte, Segurança e Serviço Educativo do Museu 
e Biblioteca são os temas deste Caderno, que informa sobre meios técnicos, 
logísticos e materiais, em complementaridade com outros apoios municipais.

Bolsas de Estudo 
Candidaturas abertas
Está a decorrer, até 15 de novembro, o período de candidatura a Bolsas 
de Estudo atribuídas pelo Município, no presente ano letivo. As Bolsas 
destinam-se a alunas/os do ensino secundário público, incluindo ensino 
artístico e especializado de música (500 euros), cursos de especialização 
tecnológica nível V (750 euros) e ensino superior de natureza pública, par-
ticular ou cooperativa (1.000 euros). O Município atualizou, recentemente, 
o Regulamento, que é, agora, mais abrangente e objetivo, e aumentou o 
número de Bolsas a atribuir para 45. 

As candidaturas deverão ser submetidas online, através do preenchimento 
do formulário disponível www.cm-palmela.pt (Menu Balcão Único » Servi-
ços online » Educação).

Caderno de Recursos
enriquece ação educativa
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Medidas de Apoio

Parque Escolar-Investimentos
+ Apoio às famílias
O ano letivo 2022/23 arrancou, no Concelho de Palmela, de forma tranquila 
e com algumas novidades, fruto da transferência de competências da Admi-
nistração Central para as autarquias, na área da Educação. Além das compe-
tências próprias que já assumia, o Município passou, também, a assegurar 
a gestão, requalificação e apetrechamento de todos os estabelecimentos 
de educação e ensino da rede pública, do pré-escolar ao secundário, todas 
as refeições escolares, a aquisição e gestão do fornecimento de leite às 
crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo e os Circuitos Especiais de Transporte 
para alunas/os com necessidades específicas. 

Esta área continua a ser uma prioridade para o Município de Palmela, que 
defende que a Educação é o caminho para o desenvolvimento sustentável, 
a cidadania informada e ativa e a Paz. A par das medidas de apoio às fa-
mílias, com discriminação positiva e muito além das obrigações legais, e 
do investimento contínuo no parque escolar, o Município apoia os projetos 
socioeducativos das escolas, promove programas como o “Fantasiarte”, o 
“Aprender a Nadar” ou “O Ciclismo vai à Escola” e tem em curso a 3.ª edição 
da campanha de sensibilização “Educação com sentido é ir no sentido de 
todos”, que sublinha o papel transformador da Educação e as possibilidades 
educadoras do território, numa visão de pluralidade, diversidade, cooperação 
e compromisso.

Educação: novas competências
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Palmela tem plano para 
responder às alterações
climáticas

O Município está consciente do enorme desafio colocado pelas alterações climá-
ticas e, depois de conhecido o diagnóstico e medidas regionais de adaptação, por 
via do Plano Metropolitano, deu sequência à construção de um Plano Local, para 
responder às fragilidades e necessidades concretas do território. 

Os PLAAC-Arrábida - Planos Locais de Adaptação às Alterações Climáticas da Arrá-
bida (Palmela, Sesimbra e Setúbal) foram apresentados a 29 de setembro, durante 
o Seminário “Adaptação local às alterações climáticas”, e resultam de um processo 
participativo que envolveu cerca de 200 agentes locais na reflexão e criação de Re-
des Locais de Adaptação Climática em cada município, compostas por autoridades 
locais, sociedade civil e setor privado. O Plano Local de Adaptação às Alterações 
Climáticas é um instrumento fundamental para conhecer a realidade climática e 
os seus riscos específicos, canalizar apoios financeiros, preparar a comunidade e o 
território e proteger e capacitar as/os cidadãs/ãos.

A ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida promoveu o projeto, em parceria 
com os três Municípios, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa e a NOVA School of Science and Technology | Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O PLAAC - Arrábida foi finan-
ciado através do Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo 
Carbono do Mecanismo Financeiro EEA Grants 2014-2021, operado em Portugal 
pela Secretaria Geral do Ambiente, do Ministério do Ambiente e Ação Climática. Mais 
informação em http://www.plaac.ena.com.pt/.

Campanhas de desinfestação 
continuam
Até final de novembro, o Município continua a promover campanhas de desinfestação 
e desratização das redes de drenagem de águas residuais municipais. O programa 
teve início em julho e decorre em ruas previamente definidas dos vários 
aglomerados urbanos do Concelho, para salvaguarda da salubridade pública.

Independentemente destas ações e do reforço do tratamento entre campanhas, 
é importante que, nas propriedades onde também existam pragas, os particulares 
realizem o mesmo procedimento nas suas redes de drenagem prediais e dos 
espaços privados.

Próximas campanhas:Próximas campanhas:
6.ª campanha: 2 a 8 de novembro | 7.ª campanha: 21 a 28 de novembro6.ª campanha: 2 a 8 de novembro | 7.ª campanha: 21 a 28 de novembro

CROA tem novo gatil
O CROA - Centro de Recolha Oficial de Animais de Palmela conta com um novo 
espaço de gatil, a partir da requalificação do edifício do antigo canil municipal. O 
gatil permitiu aumentar a capacidade de acolhimento para 40 animais, com zonas 

de alimentação, dormida e lazer, e a separação das zonas destinadas a cães e 
gatos. Foi, também, criada uma zona de receção das caixas de abrigo e uma sala 
de cirurgia, para a realização de tratamentos e campanhas no âmbito do Programa 
CED - Captura, Esterilização e Devolução, para gatos das colónias do Concelho. 

Palmela voltou a aderir à Semana Europeia da Mobilidade, que decorreu de 16 a 
22 de setembro, este ano com o tema “Melhores Ligações”. 

A disponibilização de um sistema de micromobilidade elétrica de uso partilhado 
de trotinetes e bicicletas elétricas (BOLT), nos perímetros urbanos de Palme-
la, Aires, Pinhal Novo, Quinta do Anjo e Cabanas, foi a principal ação do progra-
ma promovido pelo Município, que incluiu, também, a iniciativa de capacitação 
para o uso da bicicleta dirigida a crianças e jovens “Ciclismo na Vila”, no dia 
18, com a presença do ciclista profissional Rafael Reis, e a disponibilização do 
Mapa Metro Minuto para as localidades de Palmela e Quinta Anjo. A iniciativa 

“OAU’tocarro - Energia Sustentável” e a divulgação do vídeo “Condução de bici-
cleta em meio urbano”, de uma Hora do Conto e de curtas-metragens alusivas ao 
tema da mobilidade completaram o programa.

Informar e capacitar para a Mobilidade Sustentável

ambiente
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O Fórum Económico de Palmela decorre a 27 e 
28 de outubro, na Biblioteca Municipal de Pal-
mela, sob o tema “Desenvolvimento Económico 
num Mundo em Mudança - Empreendedorismo, 
Criatividade e Capacitação”. Depois das inter-
venções e debate proporcionados no primeiro 
dia, a manhã do segundo dia será dedicada à 
visita a duas empresas do Concelho com dife-
rentes áreas de atuação: a Imeguisa e a Palma-
nhac.

O Fórum é organizado pelo Município de Palmela, 
em parceria com a AIP - Associação Industrial 
Portuguesa/Câmara de Comércio e Indústria, 

IAPMEI - Agência para a Competitividade e Ino-
vação, Madan Parque de Ciência, Instituto Po-
litécnico de Setúbal, ADREPES - Associação de 
Desenvolvimento Regional da Península de Se-
túbal e Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional, com o apoio da Adega de Palmela.

A participação é gratuita, mediante inscrição. 
Programa completo em www.cm-palmela.pt.

Duas jovens lituanas estagiaram na Incubadora 
de Empresas do Município de Palmela, no âmbito 
do programa europeu Erasmus+. As jovens, que 
frequentam um Curso Prático de Confeção no seu 
país e já produzem e comercializam as suas cria-
ções, colaboraram com as marcas Luna 4 Kids, de 
Andreia Francisco, e Mwani Store, de Andreia For-
tuna, para troca de experiências e novas aprendi-
zagens na área da moda e confeção.

Esta oportunidade nasce da interação da Incu-
badora com jovens empresas e empresárias/os 
internacionais e reflete a estratégia de interna-
cionalização desta estrutura, que tem vindo a ser 
trabalhada pela Autarquia, visando proporcionar 
novos contactos e negócios às empresas incu-
badas.

Há espaços disponíveis!
A Incubadora de Empresas tem dois gabinetes 
disponíveis e um espaço partilhado, de cowork. 
Esta estrutura proporciona às empresas um es-
paço de trabalho, interação com outras empresas 
incubadas e apoio na disponibilização de contac-
tos com diversos agentes do território e entida-
des oficiais na área do empreendedorismo e das 
microempresas. Promove, ainda, iniciativas com 
parceiros internacionais, oficinas e outras ativida-
des, além da promoção das empresas incubadas. 
As candidaturas para ocupar estes espaços, 
equipados com mobiliário e internet, devem ser 
formalizadas em www.cm-palmela.pt (Investir / 
Incubadora de Empresas). Mais informações: in-
cubadora@cm-palmela.pt | 212 336 668.

2.º Fórum Económico de Palmela 
Caminhos de desenvolvimento no contexto atual

Incubadora de Empresas acolhe estagiárias Erasmus+

economia
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A Festa regressou à rua!
O verão ficou marcado pelo regresso dos grandes eventos e a população 
respondeu com grande entusiasmo, após dois anos de restrições.  

A arte invadiu as ruas e espaços culturais da vila de Palmela no fim de se-
mana de 22 a 24 de julho, com o FIAR - Festival Internacional de Artes de FIAR - Festival Internacional de Artes de 
RuaRua “O Encontro”.“O Encontro”.

Na semana seguinte, de 25 a 31 de julho, o programa comemorativo “7 Dias 
- 70 Anos” celebrou o 70.º Aniversário do Cine-Teatro S. João70.º Aniversário do Cine-Teatro S. João, com música, 
dança, exposições, visitas, cinema e atividades para as famílias.

As tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Escudeira Festas em Honra de Nossa Senhora da Escudeira regressa-
ram entre 12 e 15 de agosto, na Quinta da Escudeira, Vale de Barris.

A 8.ª edição do Palmela Wine JazzPalmela Wine Jazz, realizada a 20 e 21 de agosto, conquis-
tou centenas de visitantes, com dois dias de espetáculos musicais e vinhos 
de excelência, no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela. 

De 1 a 6 de setembro, milhares de pessoas encheram as ruas da vila de 
Palmela, no tão aguardado regresso da Festa das VindimasFesta das Vindimas ao seu formato 
tradicional, para participar nos momentos mais simbólicos, desfrutar dos 
espetáculos e provar os melhores produtos desta “Terra Mãe de Vinhos”, 
marca registada que o Município apresentou publicamente durante o evento.

A festa continuou no fim de semana de 9 e 10, com as “Noites na FonteNoites na Fonte”, 
que levaram música e teatro à Fonte de Águas de Moura e, entre os dias 23 
e 25, também a Feira Medieval de PalmelaFeira Medieval de Palmela regressou em força ao Castelo 
e Centro Histórico da vila, registando a edição mais participada de sempre, 
com cerca de 35 mil visitantes.

Todos estes eventos contaram com forte envolvimento do Município de Pal-
mela, como entidade organizadora ou parceira.

Esculturas de Santiago vão 
ser restauradas
Algumas das esculturas de Santiago, em depósito no Museu Municipal de 
Palmela e pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, vão ser 
restauradas. A Câmara Municipal vai assegurar o restauro, financiado em três 
mil euros pela ABANCA Portugal, no âmbito de um protocolo celebrado a 22 
de julho, durante as comemorações do Dia de Santiago. As peças vão per-
manecer em exposição nos Paços de D. Jorge, na Igreja de Santiago, até à 
sua transferência para a zona da Sacristia, logo que se constitua como novo 
espaço museológico do Castelo. 

O programa comemorativo do Dia de Santiago contou, também, com a inau-
guração, na Igreja de Santiago, da exposição de pintura de Mário Costa “Pe-
regrinos no Caminho de Santiago” e de um Tapete de Arte Efémera, criado em 
serradura, terra e sal por Isabel Curto Castan, a partir do desenho de António 
Cunha. O evento contou com a presença das/os artistas, representantes do 
Museu Nacional Arte Antiga e da Embaixada de Espanha, entre outras enti-
dades. Na parede exterior norte do monumento, foi projetado o símbolo dos 
Caminhos de Santiago até 7 de agosto.

Palmela é sede histórica da Ordem de Santiago de Espada em Portugal e orgu-
lha-se desta relação secular com Santiago, aprofundada pela implementação, 
em curso, do Caminho Central Português - Variante da Península de Setúbal.

O Castelo está em permanente conservação. Durante o verão, o Município 
recuperou as instalações sanitárias públicas, beneficiou os Paços de D. Jor-
ge para reabertura da exposição escultórica de Santiago e concluiu uma in-
tervenção de conservação e restauro em duas portas da Igreja de Santiago.



15Palmela informa  |  outubro 2022 em festa

Outubro é o “Mês da Música”!
“Palmela é Música” e assinala o Dia Mundial da Música (1 de outubro) com o 
programa “Outubro - Mês da Música”, promovido pelo Município e Movimento 
Associativo.

A 1.ª edição do “Méee, Festival Folk”, em Quinta do Anjo, os espetáculos “As-
sim Devera Eu Ser”, da Banda de Música da Força Aérea, da Orquestra Nova de 
Guitarras e da Orquestra Clássica Metropolitana, apontamentos musicais pelo 
Conservatório Regional de Palmela e uma Oficina de Iniciação à Técnica Vocal 
são algumas das propostas.

São de sublinhar, também, os concertos comemorativos dos aniversários da 
Sociedade Filarmónica Humanitária e da Sociedade Filarmónica Palmelense 
“Loureiros” e o XVII Festival Internacional de Música - Palmela “Terra de Cultura”.

Conheça a programação completa em www.cm-palmela.pt. 

5.º Festival Manobras
Marionetas invadem o Concelho
Ao longo do mês de outubro, o Manobras – Festival Internacional de Mario-
netas e Formas Animadas traz ao Concelho de Palmela muitos espetáculos, 
que vão passar por todas as freguesias e proporcionar momentos de sonho 
e descoberta a públicos de todas as idades. Do programa local, destaca-se 
a estreia nacional do projeto “Bom Anfitrião”, no Cine-Teatro S. João, em Pal-
mela, a 8 de outubro, com artistas locais de Palmela, Santarém, Sesimbra, 
Palmela e Montemor-o-Novo, e espetáculos internacionais. 

A 5.ª edição do Festival foi apresentada no dia 12 de setembro, na Biblioteca 
Municipal de Palmela, com as presenças da Vereadora da Cultura do Muni-
cípio de Palmela, Maria João Camolas, da Diretora Executiva da Artemrede, 
Marta Martins, e da artista Iza da Costa, que integra o projeto “Bom Anfi-
trião”. A maior edição de sempre do Manobras é promovida pela Artemrede 
e municípios associados e decorre até 30 de outubro, com 23 espetáculos, 
5 oficinas para crianças e uma instalação, num total de 72 apresentações 
ao público, em 15 municípios. Programa completo em www.cm-palmela.pt.

Méee, Festival Folk
foi um sucesso e regressa em 2023
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Celebrar Saramago!
O programa das Comemorações do Centenário do Nascimento de José Sara-
mago, que o Município de Palmela está a promover para homenagear o Nobel da 
Literatura, prossegue com vários motivos de interesse. 

Ao final da tarde de 4 de novembro, Anabela Mota Ribeiro, António José Borges e 
Ana Margarida Carvalho participam numa Mesa RedondaMesa Redonda na Biblioteca Municipal 
de Palmela, para refletir sobre diversos aspetos da vida e obra de Saramago. O 
Cine-Teatro S. João é palco, a 12 de novembro, da peça “Quem se chama José “Quem se chama José 

Saramago”Saramago” pelo Teatro das Beiras e Karlik Danza-teatro, e a 17 de novembro, 
do espetáculo de dança “Ensaio sobre a cegueira”“Ensaio sobre a cegueira” pela Companhia de Dança 
Contemporânea de Évora.

Até 31 de outubro, no foyer do Auditório Municipal de Pinhal Novo - Rui Guerrei-
ro, é possível visitar a exposição comemorativa “Voltar aos passos que foram “Voltar aos passos que foram 
dados”dados”, promovida pelo Município, com o apoio da Fundação José Saramago. Ao 
longo de todo o ano, a Rede Municipal de Bibliotecas Públicas tem promovido Lei-Lei-
turas em Voz Alta de textos de Saramagoturas em Voz Alta de textos de Saramago e as atividades “Sons de Almofadas”“Sons de Almofadas” e 
“Hora do Conto – Famílias”“Hora do Conto – Famílias”.

Concurso literário registou 
108 participantes
Mariana Brinca (1.º escalão), Tânia Parreira (2.º escalão) e Carlos Vinhal 
Silva (3.º escalão) foram as/os vencedoras/es da 3.ª edição do Concurso 
Literário “De que é feito o meu coração”. A cerimónia de entrega de prémios 
decorreu a 9 de setembro, na Biblioteca Municipal de Palmela.

Esta iniciativa municipal, que contou com 108 participantes, pretende va-
lorizar a escrita, a leitura e o livro e dar a novas/os escritoras/es uma 
oportunidade para divulgarem o seu trabalho. O mote escolhido associou 
o concurso às comemorações do Centenário do Nascimento de José Sa-
ramago - em curso até dezembro – inspirando-se na frase Prémio Nobel 
da Literatura «Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu coração 
fizeram-no de carne e sangra todo o dia».

O último trimestre deste ano do projeto “365 Dias de Romance: Conversas 
Literárias” reserva momentos de grande interesse. Dulce Garcia vai estar 
na Casa Ermelinda Freitas, em Fernando Pó, a 29 de outubro, seguindo-se 
Catarina Gomes, a 19 de novembro, e Richard Zimmler, a 10 de dezembro, 
ambos na Biblioteca Municipal de Palmela. Todas as sessões têm início às 
17h00 e contam com transmissão em direto na página de Facebook Palmela 
Município. Este projeto municipal de divulgação da literatura é dinamizado 
em parceria com a Culsete Livraria e com o apoio da Casa Ermelinda Freitas, 
ao abrigo do Programa Mecenas de Palmela. Mais informação e inscrições 
através dos contactos 212 336 632 ou bibliotecas@cm-palmela.pt. 

Dulce Garcia, Catarina Gomes e Richard Zimmler
fecham Conversas
Literárias 2022
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Dezenas de entidades locais ligadas ao Património e 
à Cultura participaram na apresentação do Programa 
Museológico do Museu Municipal de Palmela, a 30 de 
setembro. A sessão deu a conhecer as principais alte-
rações e reuniu contributos para o processo de revisão 
em curso, prevendo-se a publicação do novo Programa 
Museológico no próximo número do Boletim +Museu, a 
1 de novembro. Posteriormente, é objetivo apresentar 
uma candidatura à Rede Portuguesa de Museus, para 
acesso a outros encontros, formações, recursos, con-
tactos mais regulares com outros museus, partilha de 
experiências e de soluções.

O atual Programa Museológico foi publicado em 2004 
e a rápida mudança da realidade exigiu uma profunda 
reflexão interna – agora alargada à população - sobre 
o papel dos museus e, especificamente, do Museu Mu-
nicipal de Palmela no território e na região. 

A apresentação do Programa Museológico do Museu 
Municipal de Palmela integrou as comemorações das 
Jornadas Europeias do Património e incluiu a divulga-
ção de estudos, propostas e debate em torno dos Me-
dalhões do Chafariz de D. Maria I, em Palmela.

Principais alteraçõesPrincipais alterações
- Conceito de Museu Polinucleado substituído por Museu Território (Serviço Educativo é principal valência desta relação Museu-Território);
- Museu inclusivo: eliminação gradual de barreiras no acesso ao património e ao conhecimento;
- Estratégia partilhada de desenvolvimento regional: disponibilidade para trabalhar com outros municípios; 
- Ação concreta em matérias globais, nomeadamente, as alterações climáticas para uma alteração urgente de comportamentos;
- Necessidade de construção de um espaço-mãe do Museu, com reserva museológica, área para exposições de longa duração, encontros, formações, exposições  
  temporárias e oficinas do Serviço Educativo e uma loja, estando o Município a trabalhar nesse sentido.

Curso do Dia dos 
Castelos celebrou 
os Castros do Norte
“Castros do Norte de Portugal” foi o tema do Curso 
que o Município de Palmela promoveu, através do 
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago, 
para assinalar o Dia Nacional dos Castelos.

Dirigido pelo Prof. Doutor Francisco Reimão Quei-
roga, da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, o curso decorreu entre 21 e 23 de outubro, 
com um primeiro dia de programa teórico, no Ci-
ne-Teatro S. João, em torno da Cultura Castreja, o 
seu enquadramento, estrutura social e defensiva.

Seguiram-se dois dias de visitas a Esposende, 
Castro de S. Lourenço, Guimarães, Citânia de San-
fins, Penafiel e Castro de Monte Mozinho.

O filme “Balmalla, uma fortificação com mais de 
1.000 anos de história” foi o vencedor do Finis-
terra Arrábida Film Art & Tourism Festival, na ca-
tegoria Best Movies in the Region of Arrábida. O 
Vereador do Turismo, Luís Miguel Calha, recebeu 
o prémio na cerimónia realizada a 6 de outubro, 
em Sesimbra.

Com tradução em língua gestual portuguesa, 
este filme, dirigido pelo realizador João Bordeira 
com uma equipa municipal, convida a conhecer 
melhor a história e o presente do Castelo de 
Palmela. A par das dimensões nacional e interna-
cional do concurso, durante cerca de um ano, os 
filmes vencedores serão reproduzidos nas plata-
formas digitais e estarão em destaque no sítio 
do festival.

O Município de Palmela candidatou-se ao Finis-
terra com seis vídeos, que competiram em nove 
categorias. Os resultados foram obtidos pelo 
método de avaliação cega, ou seja, nenhum dos 
membros do júri conheceu o voto dos restantes 
e venceram os filmes com maior pontuação. 
Este evento anual pretende premiar os melhores 
vídeos de promoção turística nacionais, divulgar 
o impacto que as produções cinematográficas 
têm no desenvolvimento económico dos terri-
tórios, atrair equipas de realização e produção e 
novos investimentos, através do potencial turís-
tico da região da Arrábida.

Assista ao filme em www.cm-palmela.pt e no ca-
nal Palmela Município no Youtube.

Filme sobre Castelo de Pamela
premiado no Festival Finisterra

Museu Municipal + próximo e inclusivo 
Programa Museológico debatido com a população
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“Outubro MAIOR” defende 
envelhecimento digno
O “Outubro MAIOR” 2022, organizado pelo Município de Palmela e parceiros 
locais, para assinalar o Dia Internacional das Pessoas Idosas (1 de outu-
bro), sublinha o direito a oportunidades iguais ao longo da vida, sob o mote 
“Pertencer, Celebrar, Viver com Dignidade e em Paz”. Durante todo o mês, 
apresenta um conjunto diversificado de propostas para a população 55+ e 
famílias, com entrada gratuita. 

O espetáculo “Assim Devera Eu Ser”, a disponibilização nos canais do 
Município do vídeo “A resiliência e os contributos das mulheres de mais 
idade - Dia Internacional das Pessoas Idosas”, o Ciclo - Roda de Conversa 
“Fazer (A) Parte”, atividades aquáticas, ginástica e dança nas Piscinas 
Municipais de Pinhal Novo e Palmela, a Mostra “Território de Afetos”, Chás 
Dançantes, a tarde de cinema “A Mãe é que Sabe”, o espetáculo das IPSS e 
a Visita “Educação Ambiental - Conhecer para preservar, valorizar a herança 
e a paisagem” compõem o programa.

Consulte a programação completa em www.cm-palmela.pt.

O Município de Palmela vai ceder, gratuitamente, um terreno em Brejos 
de Carreteiros (Quinta do Anjo) à Fundação COI, para a construção de 
uma Estrutura Residencial Assistida/Habitação Colaborativa para pes-

soas idosas e portadoras de deficiência com autonomia, no âmbito da 
Estratégia Local de Habitação (ELH). Aprovada em fevereiro de 2021 e 
com acordo de colaboração celebrado com o IHRU em julho de 2021, a 
ELH de Palmela identifica como resposta habitacional a 16 agregados 
familiares a construção de alojamentos para pessoas idosas e portado-
ras de deficiência com autonomia, que vivam sozinhas ou apenas com 
idosas/os (medida 2.2). Esta medida deverá ser promovida por entidades 
do terceiro setor.

O desafio foi aceite pela Fundação COI, Instituição Particular de Solida-
riedade Social criada em 1981, que tem alargado as suas áreas de atua-
ção, disponibilizando um conjunto diversificado de respostas sociais e 
serviços dirigidos a famílias, crianças, jovens, jovens em risco, pessoas 
idosas, com deficiência, em situação de desemprego, famílias em situa-
ção de precariedade social e económica e vítimas de violência doméstica.

A parcela de terreno tem uma área de 5.330 m2 e valor patrimonial esti-
mado em 190.140€. 

“Cabaz Solidário Saudável” 
reforça apoio alimentar
Entre 27 e 29 de setembro, o Município de Palmela realizou a terceira 
distribuição do ano do “Cabaz Solidário Saudável”. Foram entregues 200 
cabazes, compostos por produtos à base de carne de aves, no valor total 
de 5.756,40€, beneficiando 491 pessoas. A medida pretende apoiar as 
famílias em condição de fragilidade social e económica e reforçar o cabaz 
distribuído pelo Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal, 
para uma alimentação mais rica e equilibrada.

Este projeto é desenvolvido em estreita colaboração com os parceiros 
sociais Centro Social de Palmela, Centro Social de Quinta do Anjo, Grupo 
Sócio Caritativo de S. Pedro da Marateca, Grupo Sócio Caritativo da Igreja 
de Nossa Senhora das Graças do Poceirão e Núcleo Sócio Caritativo Ali-
mentar da Paróquia do Pinhal Novo.

Estrutura Residencial Assistida em Quinta do Anjo
Município cede terreno à Fundação COI

idades



19Palmela informa  |  outubro 2022

Palmela tem novo Centro de 
Marcha e Corrida
Entrou em funcionamento, a 1 de outubro, o Centro Municipal de Marcha e 
Corrida de Palmela (o 102.º a nível nacional), com gabinete de apoio técnico 
a funcionar na Piscina Municipal de Palmela e a Secção de Atletismo do Pal-
melense Futebol Clube como parceiro local. Tal como o de Pinhal Novo, este 
Centro é apadrinhado pelo atleta Pedro Pichardo e propõe a prática regular 
destas modalidades, com orientação técnica, para supervisionar e prescrever 
exercícios e incentivar a aquisição de hábitos de vida mais saudáveis. 

A inauguração incluiu a assinatura de um protocolo de cooperação com a Fe-
deração Portuguesa de Atletismo e uma caminhada em Palmela. A criação dos 
Centros de Marcha e Corrida está integrada no Programa Nacional de Marcha e 
Corrida, uma iniciativa do Instituto do Desporto e Juventude de Portugal e da 
FPA - Federação Portuguesa de Atletismo. O Município de Palmela, impulsio-
nador da criação destes Centros no concelho, incumbiu a Palmela Desporto, 
E.M. de dinamizar a sua criação.

Os treinos decorrem entre as 19h30 e as 20h30, às segundas e quintas-feiras 
com ponto de encontro na Piscina Municipal de Palmela, e às terças-feiras 
com partida no Campo Cornélio Palma. Estão disponíveis três circuitos: Per-

curso 1 - Zona Urbana, com 4 km e dificuldade média, Percurso 2 - Urbano/
Rural, com 6 km e dificuldade média, e Percurso 3 - Urbano, com 8 km e di-
ficuldade média/alta. Mais informações e inscrições: 212 337 140, 910 270 
585, www.marchaecorrida.pt ou centromarchacorrida@palmeladesporto.pt.

Rafael Reis inspira jovens a 
escolher a bicicleta
No dia 18 de setembro, o ciclista palmelense Rafael Reis acompanhou a inicia-
tiva “Ciclismo na Vila”, que se realizou no Largo de S. João, em Palmela. Cerca 
de uma centena de crianças e jovens participaram nesta festa do ciclismo e 
aprenderam a andar de bicicleta ou aperfeiçoaram a técnica, com a simpatia 
e incentivo do bi-campeão nacional de Contrarrelógio. Esta ação de promoção 
desportiva mas, também, de mobilidade sustentável, decorreu no âmbito do 
Programa Municipal de Desenvolvimento do Ciclismo e das comemorações da 
Semana Europeia da Mobilidade.

No dia 15 de outubro, o Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo foi 
palco dos Campeonatos Nacionais de Equipas Juvenis e Juniores de Judo, 
com a participação de 467 judocas (55 equipas) em representação de clu-
bes de todas as Associações Distritais do país e arquipélagos dos Açores e 
Madeira. O Concelho de Palmela esteve presente com 14 judocas masculi-
nos, em representação do Judo Clube de Pinhal Novo, nas competições de 
juvenis e juniores.

Nos dias 17 e 18 de setembro, foi a vez de acolher o II Estágio Nacional de 
Katas, com a participação de 98 judocas, em representação de clubes de 
nove associações distritais. Do nosso Concelho, participaram o Judo Clube 
de Pinhal Novo e o St. Peter’s School. 

Ambas as iniciativas foram organizadas pela Federação Portuguesa de Judo 
e a Associação Distrital de Judo de Setúbal, com o apoio do Município de 
Palmela, no âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento do Judo.

desporto

Pinhal Novo, capital do Judo
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