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Editorial

Caros Fregueses

Ao aproximarmo-nos do final do mandato, e em jeito de balanço do trabalho 
efectuado nestes últimos quatro anos, é com regozijo que ( apesar de todas 
as limitações e cortes orçamentais a que as autarquias têm sido sujeitas ao 
longo dos últimos anos ), conseguimos realizar obra na Freguesia e ao mes-
mo tempo equilibrar a situação financeira da autarquia que permitirá num 
futuro próximo aspirar à concretização de sonhos antigos, que até à bem 
pouco tempo seriam de difícil execução, como a construção da nova sede da
Junta no nosso Centro Histórico. 
Com esta estabilidade financeira garantimos para o futuro mandato uma 
base sólida para uma contínua melhoria dos equipamentos à responsabili-
dade da autarquia assim como para o apoio dessa grande força e riqueza da 
Freguesia que é o nosso Movimento Associativo, e que contribuirá decisiva-
mente para a melhoria da qualidade de vida na Freguesia, que é o objectivo 
que todos desejamos.
Em jeito de nota final gostaria de deixar uma palavra de gratidão a todos 
aqueles que contribuíram para que se tivesse atingido muitas das metas pro-
metidas, sem esquecer aqueles que com as suas criticas construtivas, contri-
buíram para que pudessemos melhorar o nosso
desempenho. No fundo esperamos que o nosso trabalho possa ter corres-
pondido às vossas expectativas.
Em meu nome e do Executivo a todos um muito obrigado.

Fernando Baião
(Presidente da Junta de Freguesia de Palmela)





O mês de Abril foi uma data histórica para 
a Freguesia de Palmela com a apresenta-
ção oficial do novo Brasão da Freguesia de 
Palmela. O novo símbolo foi apresentado 
no Cine-Teatro S.  João em Palmela às en-
tidades oficiais, Colectividades, eleitos e 
população, que além dos discursos solenes, 
assistiram ao hastear da Bandeira, sempre 
abrilhantado pela voz da apresentadora srª 
Dolores de Matos. No final da cerimónia a 
Junta procedeu à assinatura de protocolos 
de colaboração entre a autarquia e Colecti-
vidades da Freguesia. Não antes sem assis-
tirmos ainda aos espectáculos promovidos 
pelo Coro do Grupo Coral “Ausentes do 

Novo brasão
Apresentação do

Ordenação heráldica do brasão,  bandeira e selo da Freguesia 
de  Palmela, Município de Palmela

Selo
Nos termos da Lei, com a legenda: 
“Junta de Freguesia de Palmela”.

Os símbolos heráldicos são da autoria de Eduardo Brito 
Parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses emitido em 16 de Setembro de 2008. Os Símbolos Heráldicos foram aprovados por 
 unanimidade pelo  Executivo da Junta, em reunião ordinária realizada a 13/10/2008. Os Símbolos Heráldicos foram aprovados por unanimidade, pela  Assembleia de 
Freguesia na sua sessão extraordinária de 17/10/2008. Publicado em Diário da Republica II série nº208-27/10/2008.

Brasão 
escudo de prata, com uma cruz da Ordem 
de Santiago, de vermelho e um cacho de 
uvas de púrpura, folhado de verde, tudo 
alinhado em pala; orla ameiada de negro, 
lavrada do campo. Coroa mural de prata de 
três torres. Listel branco, com a legenda a 
negro: “FREGUESIA DE  PALMELA”.

Bandeira
esquartelada de branco e vermelho. Cor-
dão e borlas de prata e vermelho. 
Haste e lança de ouro.

Cruz da Ordem de Santiago
Uma cruz da Ordem de Santiago, de verme-
lho. A cruz da Ordem de Santiago representa 
a referida Ordem Militar que teve em Palmela 
a sua sede. Os monges cavaleiros de Santiago 
ficaram conhecidos como “Freires de Palmela”.

Bandeira esquartelada de branco e ver-
melho para se diferenciar da bandeira 
de cor púrpura do Município. Sendo es-
colhida a vermelha pelo facto de, segun-
do a descrição feita por alguns autores, 
ser a cor do primitivo brasão de Palmela.

Orla Ameiada 
A orla ameiada representa o castelo de Pal-
mela, principal monumento da Freguesia, 
no qual, por ordem de D. João I, se fixou o 
Convento Mestral e a cabeça da Ordem de 
Militar de Santiago.

Cacho de Uvas
Um cacho de uvas de púrpura, folhado de 
verde. O cacho de uvas representa a produ-
ção dos famosos vinhos de Palmela.

Coroa mural de três torres devido à sede da 
Freguesia ser a mesma que a do Município.

Alentejo” e os seus cantares; e a mestria téc-
nica dos Saxofones da Soc. Filarmónica Hu-
manitária e da Soc. Filarmónica Palmelense 
“Os Loureiros” que nos brindaram com dois 
concertos plenos de virtuosismo. No final 
a junta ofereceu um lanche e um bebere-
te a todos os convidados num dia pleno 
de simbolismo e irrepetível na história da 
Freguesia. Na concepção do Brasão teve-se 
em atenção as raízes históricas e culturais 
daquilo que simbolicamente representa a 
excelência da nossa Freguesia. Esperamos 
que seja do agrado de todos os fregueses.
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Placas Toponímicas
Descerramento de

Durante as comemorações do 25 de 
Abril, e Dia Municipal do Bombeiro a 
Câmara Municipal de Palmela represen-
tada pela Srª Presidente Drª Ana Teresa 

Vicente, Presidente da Assembleia Mu-
nicipal sr. Víctor Borrego e muitos popu-
lares associaram-se à Junta de Freguesia 
no descerramento de placas toponími-
cas de figuras indissociáveis da Cultura e 
Associativismo na nossa Freguesia como 
foram: Manuel Sequeira da Costa Paula, 

José João Oliveira Torcato, Manuel Au-
gusto Mares, e José Dionísio Guerreiro 
Monteiro, que desta forma ficam ligados 
à história e à memoria da nossa terra que 
não esquece os seus filhos e que neste 
acto simbólico mas pleno de signficado, 
queremos fazer perpetuar no tempo.

Segunda-Feira das Sestas
A Junta de Freguesia apoiou e esteve 
presente numa iniciativa levada a cabo 
pela população da Lagoinha e que vi-
sou comemorar uma tradição antiga 
como é a segunda feira das Sestas, re-
presentativa da tradição na comunida-
de. Além do lanche de confraternização 
que teve lugar na Sociedade de Recreio 

Lagoinha

e Desporto da Lagoinha, assistiu-se a 
um cortejo pelas ruas da localidade.
Este evento serviu ainda para aproxi-
mar eleitos e a população e sentir os 
problemas e as aspirações dos fregue-
ses da Lagoinha.

Protocolo

Com a Ordem dos Advogados
A Junta de Freguesia paga anualmen-
te uma verba à Ordem dos Advogados, 
celebrada através de um protocolo de 
colaboração, para que os nossos Fre-
gueses mais carenciados possam ter 
acesso GRATUITO a aconselhamento 
jurídico através de advogados devida-
mente credenciados. 

O atendimento é efectuado às Quin-
tas-Feiras e para obter uma consulta 
deverá dirigir-se à Sede da Junta ou às 
nossas delegações (Algeruz/brejos do 
Assa e Aires) com pelo menos 48h de 
antecedência em relação à data pre-
tendida.

Dia da Mulher
Com a comemoração internacional 
deste dia onde é relembrado a impor-
tância do papel desempenhado pela 
Mulher na nossa sociedade, a Junta de 
Freguesia comemorou este dia, com a 
distribuição de flores, pelo sr. Presiden-
te Fernando Baião, às mulheres da nos-
sa Freguesia, lembrando sempre a ne-

cessidade de se continuar a lutar por 
se ultrapassar estereótipos e esbater 
as desigualdades que ainda existem 
entre homens e mulheres.

Comemoração





Cicloturismo Vinha em Flor
21º Passeio de

A Junta de Freguesia, como tem vindo sendo hábito organizou 
conjuntamente com a Secção de Cicloturismo do Palmelense 
F. C. mais um passeio de confraternização que contou com du-
zentos e cinquenta cicloturistas inscritos. Com partida de Pal-
mela ( Largo do Chafariz ) e no ritmo adequado à condição físi-
ca e idade de cada um, foram percorridos cerca de 70 km onde 
foram visitadas várias localidades da nossa Freguesia com o 
tema da Vinha como pano de fundo. No próximo ano durante 
o mês de Maio já poderá fazer a sua inscrição através da nova 
página na internet da Junta em www.jf-palmela.pt.Venha fa-
zer desporto, num saudável convívio entre seniores e jovens 
na nossa localidade, e com as condições asseguradas pela Jun-
ta onde não faltarão os batedores da GNR, uma ambulância 
dos Bombeiros Voluntários de Palmela e o indispensável carro 
vassoura.

Não queremos deixar morrer a tradição das marchas popula-
res na nossa Freguesia e apoiámos mais uma vez as nossas co-
lectividades na concretização deste evento que contou para 
além dos marchantes e músicos da Soc. Filarmónica Palme-
lense “Os Loureiros”, e da Sociedade Filarmónica Humanitária, 
os convidados do Grupo Desportivo Setubalense “Os 13 “ que 
desfilaram no Largo de S. João em Palmela para as centenas 
de pessoas que não quiseram deixar de associar-se a mais um 
desfile de cor, musica e alegria nesta celebração de mais uns 
santos popolares. Os nossos parabéns em especial às nossas 
colectividades que mais uma vez nos encheram de orgulho.

Marchas Populares
Apoio às

Campanha

“Cal e Pincel”
A Junta de Freguesia está a levar a cabo uma campanha inti-
tulada Cal e pincel de modo a possibilitar que obtenha cal e 
pincéis gratuitamente para pintar a sua casa. Para ter acesso 
a esta campanha basta que seja eleitor da nossa Freguesia e 
dirigir-se à sede da Junta ou às nossas Delegações em Al-
geruz/Brejos do Assa ou Aires e requisitar as quantidades 
pretendidas.

Lembramos que este ano a campanha teve inicio no dia 02 de 
Junho e vai terminar no dia 12 de Setembro.

Boas pinturas
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A Junta de Freguesia continua a apoiar financeiramente o Movi-
mento Associativo da Freguesia e celebrou no dia da apresenta-
ção do novo brasão a assinatura de protocolos com as seguintes 
instituições: Bombeiros Voluntários de Palmela, Soc. Filarmónica 
Humanitária, Soc. Filarmónica Palmelense “Os Loureiros”, Ass. dos 
Idosos de Palmela, Soc. D.R. da Lagoinha, G.D.R. Estrelas de Algeruz, 
Sociedade Columbófila de Palmela, G.D.C. Idolos da Baixa, G.D.R. 
da Volta da Pedra, G.D.R. Airense, Delegação de Setúbal da Ordem 
dos Advogados Associação de Moradores do Lau, e Grupo Coral 
Ausentes do Alentejo. Por outro lado continuamos a prestar apoio 
logístico pontual a muitas Associações e entidades não protocola-
das, mas importantes como são os Escuteiros, grupos de Teatro da 
Freguesia (“Espelho Mágico e “ As avozinhas”), artesãos de Palmela, 
G.D. Padre Nabeto, etc.

Movimento Associativo
Apoio ao

A Junta de Freguesia ao longo destes 
anos tem efectuado diversos melho-
ramentos no polidesportivo de Aires, 
nomeadamente colocação e pintura de 
tabelas, colocação de vedação e limpeza 
do recinto. 

A Junta de Freguesia tem apoiado o de-
senvolvimento do desporto na Fregue-
sia e apoiou financeiramente a equipa 
de Futsal do Airense, além de apoio lo-
gístico, transporte de atletas e oferta de 
troféus para vários eventos.

Polidesportivo de Aires e equipa 
de Futsal do Airense

Melhoramentos

Fontes de Aires e outros...
Intervenções Gerais

Como tem sido prática corrente os fun-
cionários da Junta têm procedido à 
aplicação de herbicida, corte de ervas 
daninhas e limpeza de Parques de Jogos 
e Recreio da Freguesia, nas localidades 
de Palmela, Terra de Pão, Volta da Pedra, 
Aires, Bº do Padre Nabeto, Estação de 

Palmela, Qtª da Asseca, Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa e Polidesportivos de Ai-
res e da Terra de Pão.
Colocámos também tubagem nova des-
de a mina de Aires até à Fonte de Aires.





Obra realizada na Freguesia

Desde há muito que a população residente 
na Volta da Pedra aspirava por um equipa-
mento lúdico onde os mais pequenos pu-
dessem divertir-se em segurança e sem a 
necessidade dos pais terem de deslocar-se 
a outros locais da Freguesia para usufruírem 
deste tipo de equipamento. Em finais de 
2007 concluímos finalmente um dos inúme-
ros projectos previstos para a Freguesia.

Parque de Jogos e Recreio 
da Volta da Pedra

De um terreno que se encontrava pra-
ticamente ao abandono e repleto de 
ervas, fizemos uma limpeza profunda 
e tentámos trazer alguma dignidade a 
esse espaço com a colocação de equipa-
mentos de manutenção para usufruto 
quer por seniores quer pelos mais jo-
vens e foi inaugurado em 2008.

Parque de Jogos e  Recreio 
da Qtª da Asseca

Foi outra obra que veio de encontro aos 
pedidos da população residente nesta 
localidade e foi mais uma obra que nos 
orgulhou e que continua a servir a po-
pulação de Cabeço Velhinho e da Esta-
ção de Palmela. Este parque foi inaugu-
rado igualmente em 2008.

Parque de Jogos e Recreio 
da Estação de Palmela

Esta obra foi orçamentada pela Junta 
em cerca de dez mil euros e veio servir 
todos os moradores e transeuntes que 
utilizam este espaço. 
Além da pavimentação procedemos à 
pintura do muro e bancos deste local, 
que já merecia a dignidade que lhe foi 
devolvida pela autarquia.

Pavimentação 
da Praceta da Liberdade
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De uma aspiração antiga da população, 
esta obra começou a passar à realida-
de em meados de 2006 com o início da 
terraplanagem do terreno que iria ligar 
a estrada do Cemitério à avenida dos 
Bombeiros Voluntários de Palmela, per-
mitindo um melhor e mais rápido acesso 
da população ao Centro de Saúde. Com 

Estrada da Calçadinha
o auxilio da Retroescavadora da autar-
quia, e com o esforço dos nossos fun-
cionários foi possível dar por concluída 
a obra a tempo de ser ina gurada duran-
te as comemorações do 25 de Abril de 
2007.

Em 2006 a Junta conseguiu junto da Câ-
mara Municipal a assinatura de protocolo 
de descentralização de competências, no 
que se refere à reposição de calçada na 
Freguesia. Este papel tem sido desem-
penhado pelos funcionários desta Junta, 
em parceria com equipas de calceteiros, 
que trabalham com a celeridade possivel 
de forma a minimizar os efeitos de calça-

Protocolo de descentralização 
de reparação de calçada

da danificada ou inexistente nas nossas 
ruas. Apesar de regularmente fazermos 
visitas ás várias localidades, não se esque-
ça que contamos com a sua ajuda para a 
sinalização de locais onde seja necessária 
a nossa intervenção. Poderá faze-lo além 
dos meios habituais, para o nosso e-mail: 
j.f.palmela@iol.pt

Como a localização do multibanco mais 
próxima obrigava a deslocações dos 
moradores à Volta da Pedra ou mesmo 
a Palmela, para usufruírem deste tipo 
de serviço, em meados de 2007 a Junta 
de Freguesia encetou contactos com o 
Finibanco para que se estudasse conjun-
tamente a possibilidade da colocação 

Multibanco em Aires
de um Multibanco para Aires. A Junta 
cedeu as suas instalações na Delegação 
de Aires e fez as obras necessárias para 
que este serviço pudesse contribuir para 
o desenvolvimento e bem estar dos Fre-
gueses.

Ao longo destes últimos quatro anos sempre 
estivemos ao dispor da Igreja de Palmela no-
meadamente para o transporte de alimen-
tos do “Banco alimentar contra a fome” para 
a Igreja de Palmela e Aires, de forma a ajudar 
a nossa igreja a minorar as necessidades da-
queles que mais precisam.
Foram ainda efectuados dezenas de trans-
portes de mobiliário e outros bens, para aju-

Apoio à Igreja de Palmela e 
instituições de Solidariedade

dar as famílias carenciadas da nossa Fregue-
sia, além da participação da secretária desta 
Junta Drª Maria Isabel de Almeida Avisado 
como Presidente da Comissão Social de Pal-
mela, que conjuntamente com instituições 
de solidariedade da Freguesia procuram mi-
nimizar, sinalizar os casos sociais mais graves 
de pobreza e inclusão social.





A Junta de Freguesia continua a apoiar 
logística e financeiramente várias even-
tos que marcam a cultura e as festivida-
des na nossa Freguesia e que tem o seu 
ponto alto pela celebração da Festa das 
Vindimas: um dos maiores eventos do 
Distrito de Setúbal e que é uma montra 
privilegiada daquilo que de melhor se 
faz na Freguesia e no Concelho.
Todos os anos a nossa Vila recebe mi-
lhares de visitantes que vão aumentado 
a cada certame, sinal incontestável da 
qualidade e recompensa merecida para 
trabalho árduo desempenhado pela 

Apoio à Festa das Vindimas, Nª Srª da 
Escudeira e Festa de Artesanato de Aires

Comissão das Festas de Palmela. Não 
podemos esquecer ainda as tradicionais 
Festas da Nª srª da Escudeira que tem lu-
gar nos Barris ( Palmela ) e que apesar de 
ser uma festa de menor dimensão física, 
apela à tradição e celebração religiosa e 
que merece o carinho da sua visita. Por 
último e não menos importante temos 
a Festa de Artesanato de Aires que tem 
sido um caso sério a nível de crescimen-

A Junta em finais do mês de Julho pin-
tou o muro que se prolonga da rua 
Afonso de Albuquerque até à Estrada da 
Cobra. Este muro apresentava sinais de 
degradação desde há algum tempo e a 
autarquia decidiu intervir como já fizera 
anteriormente nos muros situados na 
rua Hermenegildo Capelo e no Largo do 
Passo da Formiga.

Pintura de muro na Rua Afonso 
de Albuquerque - Estrada da Cobra

Ao longo de todo ano a Junta de Fregue-
sia tem vindo a efectuar intervenções em 
todas as Escolas Básicas da Freguesia tais 
como reparações de portas e cadeiras, subs-
tituição de bebedouros, instalações eléctri-
cas, poda de árvores, reparações diversas 
em w.c.`s, sistemas de regas, colocação de 
torneiras, reparação e pintura de bancos de 

salas de aula, desentupimentos, transporte 
de mobiliário, colocação de quadros, pin-
tura etc. Trabalhamos durante todo o ano 
para que os nossos alunos, funcionários e 
professores tenham as melhores condições 
possíveis na sua Escola Básica e anualmen-
te fazemos centenas de intervenções.

Intervenções nas Escolas E.B.1 da Freguesia

to desde a sua primeira edição há nove 
anos atrás, graças ao empenho que os 
seus responsáveis tem demonstrado na 
sua execução e certos que o resultado 
final tem certamente engrandecido esta 
localidade. Sabem que podem contar 
com esta autarquia e parabéns pelo tra-
balho desenvolvido.

Aprovámos durante o Mês de Agosto 
um orçamento superior a quinze mil eu-
ros para a pintura da Escola E.B1 nº1 de 
Palmela (S.João), esta intervenção vai ter 
inicio no final de Agosto sendo concluí-
da antes do inicio do ano lectivo.

Pintura da Escola 
E.B.1 nº1 Palmela
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A Junta de Freguesia de Palmela saúda 
mais uma edição da Festa das Vindimas e 
renova os votos de sucesso a todos aqueles 
que continuam a trabalhar incansavelmen-
te para tornar esta festa cada vez melhor e 
uma referência maior da nossa região. Mais 
que um simples evento esta Festa é o mote 
para a celebração de uma das maiores ri-
quezas deste Concelho : a excelência dos 
nossos vinhos, reconhecidos e premiados 
internacionalmente, ao mesmo tempo 
que celebramos a nossa terra e as nossas 
raízes. A junta de Freguesia continuará - 
como não poderia deixar de ser - a apoiar 
de forma apaixonada esta Festa que é de 
todos. Como nota final um bem haja a to-
dos aqueles que nos visitam e que com a 
sua presença contribuem para abrilhantar 
e tornar estar festa cada vez maior.

O Presidente da Junta
Fernando António Figueira Baião

Festa das Vindimas
Palmela, 02 a 08 de Setembro

A Junta de Freguesia por ocasião de 
mais uma Festa das Vindimas, decidiu fa-
zer uma edição especial de uma garrafa 
de vinho tinto com o símbolo da nossa 
Freguesia.
Esta garrafa estará à venda no stand da 
Junta por ocasião da Festa e parte da 
verba obtida vai ser DOADA à Igreja de 
Palmela.

Além de ser por uma causa nobre, esta 
edição é também uma oportunidade de 
promovermos a nossa Freguesia junto 
de todos os visitantes e mostrar a qua-
lidade dos vinhos desta terra. Temos dis-
poníveis garrafas de vinho tinto de 0,375 
engarrafada especialmente para esta 
ocasião pela Adega Camolas e terá um 
custo simbólico.Lembre-se de passar 
pelo nosso stand e contribuir para uma 
causa solidária.

47ª Edição

da Freguesia de Palmela
Garrafa comemorativa





Executivo da Junta 
de Freguesia de Palmela

Presidente Fernando António Figueira Baião ( CDU )
Secretária  Maria Isabel de Almeida Avisado ( PPD/PSD )
Tesoureira Maria Elisa Vaz Pereira Costa ( CDU )
1º Vogal  Paulo Simplício Barrocas Tapadas ( CDU )
2º Vogal  Ana Cristina Cardoso Coelho ( PPD/PSD )

Assembeleia de Freguesia de Palmela
Presidente Pedro Miguel Alves Fidalgo Sérgio (PPD/PSD)
1º Secretário:  Maria Antonieta Serrano Alves Sobral Costa(CDU)
2º Secretário:  Paulo Jorge Contente Cabica (CDU)
Vogais:   Maria de La Salete Oliveira Nunes Rodrigues Guerreiro (PPD/PSD)
  Sónia Cristina Baião Pires Nascimento (PPD/PSD)
  Fernando Carlos Gameiro Gil (CDU)
  Ilídio José Chanfana Taniça (CDU)
  Carlos Alberto da Silva Caçoete (CDU)
  Maria Amélia Lima Reizinho Silva de Carvalho (PS)
  Paulo Jorge Farinha Bandola ( PS )
  Armando da Costa e Silva (PS)
  Diamantino Filipe Rodrigues Pereira (PS)
  António Fernando Miquelino Barradas (PS)

Morada :  Rua Jaime Afreixo nº87 – 2950 Palmela

Horários
Sede da Junta Segunda, Terça, Quinta e Sexta feira das 8.30h às 17.30h
  Quartas Feiras Das 8.30h às 18.30h

Delegação de Aires de Segunda a Sexta feira das 9.30h às 15.30h

Delegação de 
Algeruz/Brejos 
do Assa

Contactos
Sede Palmela Rua Serpa Pinto nº13 e 13 A - 2950-218 Palmela
  Telf: 21 235 12 31- Fax: 21 233 28 12
  Contrb: 501 335 480
  E-mail: j.f.palmela@iol.pt
  Página internet: www.jf-palmela.pt

Delegação 
em Aires

Delegação em 
Algeruz/Brejos 
do Assa

de Segunda a Sexta feira das 8.30h às 14.30h
(Estamos sempre abertos à hora de almoço)

Rua Heróis do Ultramar nº11-Aires-2950 Palmela
Telf/fax: 21 233 44 99

Rua do Caçarino –Algeruz—2950 Palmela
Telf: 265 501 492 –Fax: 265 501 659


