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José Barreto 
Presidente do Conselho de Gestão

A Palmela Desporto convida todos os utentes e clientes a associarem-se a esta causa e no dia 10 de dezembro, entre as 15 e as 19 horas, nas 
instalações da Piscina da Piscina Municipal de Pinhal Novo, a realizar a sua dádiva.

Conselho de Gestão

Esta iniciativa, resulta do protocolo celebrado com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 
Pinhal Novo, que prevê, entre outros, a realização desta dádiva.

A Piscina Municipal de Pinhal Novo acolhe no dia 10 de dezembro de 2019, uma dádiva de sangue.

A Palmela Desporto associa-se desta forma a uma contribuição solidária tendo como objetivo principal 
contribuir para salvar vidas e ainda em respeito pelo determinado nas orientações estratégicas 
definidas para a empresa municipal.

Qualquer cidadão com idade compreendida entre os 18 e os 65 anos que pese, pelo menos 50 kg e seja 
saudável, pode dar sangue.

. 
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Feliz Natal
 e Próspero Ano Novo 

repleto de sucessos familiares, 
profissionais e desportivos.

Piscina Municipal de Pinhal Novo

DÊ SANGUE
PRECISAMOS DE SI PARA SALVAR VIDAS

10 de dezembro de 2019 | das 15h às 19h30
APOIO:



N.º 102  |  9 de dezembro de 2019  |  2

Durante três dias será possível praticar várias atividades 
desportivas como: Natação; Basquetebol; Andebol; Voleibol; 
Ginástica; Jogos; Ténis de Mesa; Xadrez, entre outras atividades.

As Férias desportivas – Natal 2019, dirigidas a crianças com 
idades compreendidas entre os 5 os 14 anos de idade, decorrem 
entre 18 e 20 de dezembro, das 9h00 às 17h30.

Participaram neste festival 437 alunos, representando 13 escolas 
básicas de diversas freguesias do Concelho de Palmela, estiveram 

No dia 4 de dezembro realizou-se na Piscina Municipal de Pinhal 
Novo, o festival de encerramento do 1.º curso de 2019/2020 do 
Programa “Aprender a Nadar” destinado aos alunos das escolas 
do 1.º ciclo do ensino básico que frequentaram as aulas nas 
piscinas de Palmela e Pinhal Novo, entre outubro e dezembro, 
numa organização conjunta da Palmela Desporto e da Câmara 
Municipal de Palmela. 

Sempre a animar e a incentivar os alunos durante a sua 
participação e a informar o público esteve a Madrinha deste 
programa, a nadadora paralímpica palmelense Simone Fragoso; 
enquadraram a atividade 11 técnicos da Palmela Desporto e 2 
estagiários do Curso de Treinadores de Grau I, da Federação 
Portuguesa de Natação, que realizam os seus estágios na Palmela 
Desporto.

As inscrições podem ser efetuadas nas secretarias das piscinas de 
Palmela ou Pinhal Novo ou por correio eletrónico, enviando a 
ficha de inscrição, devidamente preenchida, para o endereço 
geral@palmeladesporto.pt. 

presentes o Vereador da Educação da Câmara Municipal de 
Palmela, Adilo Costa, o Presidente do Conselho de Gestão da 
Palmela Desporto, José Barreto, bem como outras personalidades 
ligadas à vida escolar local.

FÉRIAS DE NATAL 
SÃO NA PALMELA DESPORTO!

“APRENDER A NADAR” 
Festival de encerramento do 1.º curso do Programa Municipal de Natação

Época 2019/2020 

Destinatários – crianças e jovens dos 5 aos 14 anos.

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVODIA

DEZEMBRO

A

DIA

18 20
4.ª FEIRA 6.ª FEIRA

FÉRIAS DESPORTIVAS 
NATAL 2019

ATIVIDADES DESPORTIVAS, LÚDICAS 
E RECREATIVAS DIVERSAS



20.º ANIVERSÁRIO 
PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

Ainda neste âmbito, entre 18 e 30 de novembro, na Piscina 
Municipal de Pinhal Novo, realizou-se o “Desafio Ginásio” 
(prova de remo e passadeira).

No Mercado Municipal de Pinhal Novo esteve presente o Xadrez 
e uma aula de demonstração da Ginástica do “50+ Programa 
Exercício”.

Em modo de comemoração do 20.º aniversário, no dia do 
aniversário, foram realizadas um vasto conjunto de atividades 
gratuitas, em diversos horários, dirigidas aos utentes e população 
geral.

A Piscina Municipal de Pinhal Novo celebrou no dia 20 de 
novembro de 2019, vinte anos de existência.
Ao longo destes 20 anos este espaço tem disponibilizado 
inúmeros serviços, atividades e modalidades a toda a população, 
contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos utentes e 
clientes, não só no espaço aquático, mas também no meio 
terrestre.

Na Piscina Municipal de Pinhal Novo as atividades foram: 
Natação Livre, Aulas de Hidroginástica, Aulas de Exercício em 
Grupo, Ginásio de Musculação e Cardiofitness, Aikido Crianças 
e Aikido Adultos.

No dia do aniversário, pelas 18h00, administradores e 
trabalhadores da Palmela Desporto, junto com alguns parceiros e 
muitos utentes, cantou-se os PARABÉNS à Piscina de Pinhal 
Novo, com o já tradicional bolo de aniversário e um brinde com 
moscatel.

Durante o dia a Palmela Desporto ofereceu aos utentes deste 
equipamento desportivo uma pequena lembrança pelos 20 anos 
decorridos. 

N.º 102  |  9 de dezembro de 2019  |  3

NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
EM PALMELA E PINHAL NOVO

Para mais informações: geral@palmeladesporto.pt

PROMOVA 
OS SEUS NEGÓCIOS 



APEE EB 2/3 HERMENEGILDO 
CAPELO – PALMELA

Celebrado um protocolo de cooperação

– Realizar um desconto nos preços das mensalidades das aulas de 
natação, do exercício em grupo, e no Ginásio de Musculação a 
todos membros associados da APEE EB 2/3 Hermenegildo 
Capelo - Palmela, que pretendam utilizar as Piscinas de Palmela e 
Pinhal Novo, nos horários disponíveis;

No dia 18 de novembro de 2019, celebrou-se o Protocolo de 
Cooperação com a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos 
Hermenegildo Capelo, Palmela (APEE EB 2/3 Hermenegildo 
Capelo – Palmela) que que tem como objetivo definir as 
condições de cooperação e apoio de ambos os outorgantes no 
âmbito da utilização recíproca de meios e instalações, no sentido 
da prossecução dos respetivos objetivos, estabelecendo as 
condições de utilização das Piscinas Municipais de Palmela e 
Pinhal Novo por parte dos associados da APEE EB 2/3 
Hermenegildo Capelo - Palmela, o qual se regerá nos termos 
seguintes.
O presente protocolo vigora a partir da data da sua assinatura até 
31 de julho de 2020, sendo renovado automaticamente por igual 
período, para os anos letivos seguintes, competindo à Palmela 
Desporto:

– Garantir a utilização gratuita dos associados da APEE EB 2/3 
Hermenegildo Capelo - Palmela e seu/s educando/s, na Natação 
Livre, aos sábados até 20 utilizações por época desportiva.

– Possibilitar a publicitação do presente protocolo e a promoção 
das atividades físicas e desportivas realizadas pela Palmela 
Desporto junto dos seus associados, nos meios de comunicação 
social e nas suas páginas institucionais na Internet;

No que respeita à APEE EB 2/3 Hermenegildo Capelo - Palmela 
compete:

– Divulgar junto dos seus associados e nas suas páginas 
institucionais na Internet as atividades, eventos e campanhas da 
Palmela Desporto.

Protocolo assinado pelo Presidente do Conselho de Gestão da 
Palmela Desporto, José Barreto, e a Presidente da Direção da 
APEE EB 2/3 Hermenegildo Capelo - Palmela, Sandra 
Rodrigues.
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PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA
Horários disponíveis para natação livre

FÉRIAS DE NATAL 

Destinatários – jovens dos 14 aos 29 anos (*)
(*) As idades indicadas devem ser respeitadas no dia da frequência da atividade.

PROMOÇÕES – 2,03 €/aula (45 minutos); 8,12 €/5 aulas
NATAÇÃO LIVRE 

DEZEMBRO DEZEMBRO JANEIRO



FUNDAÇÃO COI
Renovação do protocolo de cooperação

– Promover os exames de Medicina Desportiva a todos os atletas 
da Palmela Desporto, que incluem além do exame médico os 
exames biométricos, a preços mais favoráveis;

A Fundação COI compromete-se a:

– A cedência do espaço aquático na Piscina Municipal de Pinhal 
Novo para que um grupo do Centro de Acolhimento Temporário, 
possa frequentar aulas de natação;

– Permitir que os trabalhadores da Fundação COI usufruam da 
natação livre na Piscina Municipal de Pinhal Novo, pagando um 
valor bonificado;
– Conceder um desconto aos trabalhadores da Fundação COI em 
diversas mensalidades da Escola de Natação, no Exercício em 
Grupo e no Ginásio de Musculação e Cardiofitness.

– Integrar crianças na classe de Adaptação ao Meio Aquático;

– A cedência do espaço aquático na Piscina Municipal de Pinhal 
Novo para que pessoas portadoras de deficiência, possam 
usufruir de aulas de natação;

Foi renovado por mais um ano o Protocolo de Cooperação com a 
Fundação COI, que vigora na época desportiva de 2019/2020, 
que define as condições do apoio da Palmela Desporto à 
Fundação COI e a casos sociais individuais enquadrados pela 
instituição que, pela sua especificidade, justifiquem um 
acompanhamento especial, no âmbito da política de 
responsabilidade social da empresa municipal.

No âmbito do protocolo, compete à Palmela Desporto:

– Disponibilizar visita à Quinta Pedagógica da Fundação COI de 
forma gratuita, no âmbito das atividades de Férias Desportivas 
que a Palmela Desporto promova; 

– Proporcionar um desconto em todas as consultas médicas, aos 
utentes e trabalhadores da Palmela Desporto;
– Realizar um desconto em todos os artigos da FARMATURAL, 
aos utentes e trabalhadores da Palmela Desporto;

– Oferecer um desconto a todos os trabalhadores da Palmela 
Desporto nos serviços de creche, pré-escolar, CATL e eventos a 
realizar na Quinta Pedagógica.

Protocolo assinado em 8 de novembro de 2019, na Piscina 
Municipal de Pinhal Novo, pelo Presidente do Conselho de 
Gestão da empresa municipal, José Barreto e o Presidente do 
Conselho de Administração da Fundação COI, Carlos Taleço.

Piscina Municipal de Pinhal Novo

DÊ SANGUE
PRECISAMOS DE SI PARA SALVAR VIDAS

10 de dezembro de 2019 | das 15h às 19h30

APOIO:
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RUI NARIGUETA
Protocolo renovado

Este protocolo de continuidade estabelece as condições de 
utilização da Piscina Municipal do Pinhal Novo e Ginásio de 
Musculação e Cardiofitness na época desportiva de 2019/2020, 
para o treino e visando a participação em competições do 
calendário regional, nacional e internacional previstas, tais como:

–  Vencedor do Duatlo Estrada e Contrarrelógio (40-44 anos);

–   Provas da Taça de Portugal de Duatlo e Triatlo;
–   Challenge Lisboa;

–   32.º Lugar IroMan World Championship no Hawai

–   IronMan Indianopolis e Hawai, Campeonato do Mundo;

–   Campeão Nacional AG de Duatlo Cross e Sprint;

–  Campeonatos Nacionais de Duatlo Sprint / Standard / Cross e 
Triatlo Cross.

–  1.º Lugar Geral no Challenge Lisboa (Olimpic Plus);

–   Campeão Nacional AG de Triatlo Cross;

A Palmela Desporto e o atleta internacional Rui Narigueta, uma 
referência no Duatlo e Triatlo Cross, voltaram a assinar o 
Protocolo de Cooperação que, através do apoio desta empresa 
municipal, na passada época desportiva, possibilitou a obtenção 
dos seguintes resultados:

 

O presente protocolo, assinado em Pinhal Novo, no dia 23 de 
outubro de 2019, vigora entre 1 de novembro de 2019 e 31 de 
outubro de 2020.

Por outro lado, o atleta Rui Narigueta compromete-se a promover 
e divulgar a parceria com a Palmela Desporto nas suas 
participações e da sua imagem para efeitos promocionais da 
empresa, da autarquia e do próprio atleta, bem como a sua 
contribuição para promoção e desenvolvimento desportivo do 
concelho de Palmela.
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PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

Horários de funcionamento das aulas de Exercício em Grupo e Ginásio 
de Musculação e Cardiofitness

FÉRIAS DE NATAL ATIVAS

Destinatários – jovens dos 14 aos 29 anos (*)
(*) As idades indicadas devem ser respeitadas no dia da frequência da atividade.

PROMOÇÕES – 2,03 €/aula (45 minutos); 8,12 €/5 aulas
EXERCÍCIO EM GRUPO E GINÁSIO 
DE MUSCULAÇÃO E CARDIOFITNESS 

DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRODEZEMBRO JANEIRO



JUNTA DE FREGUESIA 
DO PINHAL NOVO

Protocolo celebrado

“IV TAÇA JIU JITSU”
realizou-se em Pinhal Novo

Assim, a Palmela Desporto compromete-se a:

– Realizar um desconto nas mensalidades das aulas de natação, do 
exercício em grupo, no Ginásio de Musculação a todos 
trabalhadores do segundo outorgante, que pretendam utilizar a 
Piscina Municipal de Pinhal Novo.

– Autorizar a utilização da Piscina Municipal de Pinhal Novo, 
para programas desenvolvidos pela Junta de Freguesia do Pinhal 
Novo dirigidos a crianças e jovens, em particular nos meses de 
junho e julho, nos dias e horários a acordar entre as partes;

A Palmela Desporto, E. M. e a Junta de Freguesia do Pinhal Novo, 
celebraram no dia 22 de outubro um Protocolo de Cooperação 
que tem como finalidade a colaboração entre as entidades, 
definindo as condições de cooperação entre os outorgantes para a 
utilização recíproca de meios, materiais e cedência de instalações.

– Autorizar a utilização do Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo, 
em datas e horários a acordar, para a realização de atividades 
desportivas organizadas pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo;

  

A “IV Taça Jiu Jitsu Pinhal Novo” contou com a participação de 
cerca de 750 atletas de diversas nacionalidades, oriundos de 52 
academias de Jiu-Jitsu.  

O evento, contou com uma vertente solidaria por parte do Centro 
Paroquial do Pinhal Novo, que consistiu numa recolha alimentar 
que correu extraordinariamente bem, conseguindo obter 1200 Kg 

Nos dias 9 e 10 de novembro, decorreu no Pavilhão Municipal do 
Pinhal Novo a “IV Taça Jiu Jitsu Pinhal Novo”, evento 
organizado pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo e pelo Pantera 
Negra Jiu-Jitsu, evento este que se vem a realizar há já 4 anos 
consecutivos e em franca ascensão. 

No sábado lutaram os adultos e masters, cerca de 450 atletas em 
prova e no domingo 300 crianças.  

  

de alimentos que serão oportunamente distribuídos pelo Centro 
Paroquial, junto das famílias carenciadas da Freguesia.

A Palmela Desporto felicita a organização deste evento que 
encheu por completo o Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal 
Novo.

– Ceder Merchandising alusivo a Junta de freguesia de Pinhal 
Novo para oferta a atletas ou clubes que participem em iniciativas 
organizadas pela Palmela Desporto.
O presente protocolo assinado pelo Presidente do Conselho se 
Gestão da Palmela Desporto, E. M., José Barreto e o Presidente da 
Junta de Freguesia do Pinhal Novo, Manuel Lagarto, vigora na 
época desportiva de 2019/2020, com início na data de assinatura 
do mesmo e término em 31 de julho de 2020.

A Junta de Freguesia do Pinhal Novo, por sua vez, colaborará em:
– Apoiar logisticamente, os eventos realizados pela Palmela 
Desporto, em dias e horários a acordar entre as partes;
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25 HORAS A NADAR
um êxito de participação a culminar os 25 anos da Piscina Municipal de Palmela

PROGRAMA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS 
TERAPÊUTICOS "AQUA LUSA"

apresentado em Congresso Internacional em Évora
A fisioterapeuta Helena Murta, apresentou nos dias 8, 9 e 10 de 
n o v e m b r o  d e  2 0 1 9 ,  e m  É v o r a  n o  C O N G R E S S O 
INTERNACIONAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS 2019 o 
programa de exercícios aquáticos terapêuticos "Aqua Lusa", que 
é realizado nas classes de Hidroterapia, nas piscinas de Palmela e 
Pinhal Novo e também um estudo científico realizado nestas 
piscinas designado “Motivação para o exercício aquático 
terapêutico na dor crónica”.

Este programa foi criado nos anos 90, para dar resposta às 
necessidades dos clientes (adultos e seniores) com dor crónica de 
origem Musculo Esquelética (a maioria por doença 
reumatológica) que procuravam a Piscina Municipal de Palmela e 
tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo dos anos.

O ”Programa Aqua Lusa” (PAL) é um programa de exercício 
aquático terapêutico inserido num Programa Global de 
Fisioterapia: “Aqua Fisio Lusa ”.

Foi também apresentado pelas suas ex-alunas da ESS-IPS o 
estudo - "Osteoartrose con-vida", realizado nas piscinas de Pinhal 
Novo e de Palmela- que demonstrou a efetividade destes 
exercícios na dor e melhoria da função e qualidade de vida.  

Este evento decorreu entre as 9h00 do dia 12 de outubro e as 
10h00 do dia seguinte, tendo o seu início marcado pela presença 
ativa do Sr. Vereador do Desporto da CM Palmela, Luís Calha, na 
companhia do Sr. Presidente do Conselho de Gestão, José Barreto.

Uma iniciativa ininterrupta que no final apresentou um registo de 
137.650 metros nadados pelos vários participantes numa festa do 

Decorreu nos dias 12 e 13 de Outubro uma iniciativa inédita na 
Piscina Municipal de Palmela, a comemorar os 25 anos de serviço 
público junto da comunidade do concelho de Palmela, que juntou 
cerca de 150 participantes, entre Clubes da região (incluindo da 
Palmela Desporto), utentes das Piscinas Municipais e muitos mais 
intervenientes num leque de atividades paralelas, caso dos 
Batismos de Mergulho (em franco desenvolvimento pela 
dinamização da Escola de Mergulho que a Palmela Desporto 
disponibiliza) e a “Hidro by Night”, que juntou cerca de 50 
pessoas.

A sua estrutura base é constituída por 32 exercícios e cada 
exercício tem pelo menos três níveis de progressão.

Para além da vertente terapêutica, fazem parte deste programa 
outras duas vertentes: a educacional (reeducação postural, 
controle respiratório, adaptação aquática, terapia de grupo para 
estratégias de controlo da dor) e a vertente lúdico – recrea-
tiva/social.

Este programa tem vindo a ser dinamizado nas classes de 
Hidroterapia das Piscinas de Palmela e Pinhal Novo, bem como, 
investigados os seus efeitos na dor crónica de origem musculo 
esquelética, em diferentes patologias do foro reumatológico.

Para mais informações acerca deste programa contatar a Palmela 
Desporto, tel. 212389900 ou email geral@palmeladesporto.pt.
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desporto e da natação, que testemunha e evidencia o dinamismo e 
propósito desta empresa municipal em prol da comunidade local e 
regional.

A Palmela Desporto agradece ao Luís Fernandes da “Horta 
Caramela” o apoio prestado ao evento, através do contributo com 
fruta, que deu ainda mais energia aos participantes das “25 Horas a 
Nadar”.



“TORNEIO DO 130.º ANIVERSÁRIO 
DA SFUAP”

participaram Nadadores Absolutos da Palmela Desporto

CAMPEONATOS ABSOLUTOS 
DE LISBOA EM PISCINA CURTA

 participaram Nadadores Absolutos da Palmela Desporto

–  Nos Juvenis: Manuel Oliveira ficou em 9.º lugar nos 200 
metros costas e em 34.º lugar nos absolutos, Alexandre Morais 
ficou em 5.º lugar nos 100 metros livres e 51.º lugar nos absolutos 
e o Tomás Neto ficou em 4.º lugar nos 200 metros bruços e 20.º 
lugar nos absolutos;

Disputou-se nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019, os 
Campeonatos Absolutos de Lisboa, na Piscina do Sport Algés e 
Dafundo, competição em que a Palmela Desporto participou com 
12 nadadores, num total de 483, em representação de 29 clubes, 
entre os quais o Clube Naval Setubalense, a Gesloures, a SFUAP, 
o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.

–  Juvenis: Inês Serra, Tiago Lourenço, Francisco Motta, Manuel 
Oliveira, Afonso Ribeiro, João Angelino, Alexandre Morais e 
Tomás Neto;

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

Os resultados com maior destaque obtidos pelos nadadores da 
Palmela Desporto, nos seus escalões, foram os seguintes:

–  Seniores: Mafalda Dias, Iolanda Clérigo e António Ferreira.
–  Juniores: Margarida Silva;

–  Juniores: Margarida Silva.

Estão todos de parabéns pelos tempos obtidos com melhorias nos 

No 17 de novembro de 2019, teve lugar na Piscina 25 de Abril, na 
Cova da Piedade, o “Torneio do 130.º Aniversário da SFUAP”, 
competição em que a Palmela Desporto participou com 7 
nadadores, num total de 165 nadadores, em representação de 12 
clubes, entre os quais o Sport Algés e Dafundo, a Gesloures, a 
SFUAP, o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

– Juvenis: Inês Serra, Manuel Oliveira, Tiago Lourenço, 
Alexandre Morais, Tomás Neto e Afonso Ribeiro;

– Nos Juniores: Margarida Silva ficou em 4.º lugar nos 50 metros 
bruços e em 10.º lugar nos absolutos, nos 100 metros estilos ficou 
em 6.º lugar e 19.º lugar nos absolutos;
–  Nos Seniores: Mafalda Dias ficou em 5.º lugar nos 50 metros 
mariposa e 6.º lugar nos absolutos, 7.º lugar nos 50 e 100 metros 
costas e em 8.º e 12.º lugar nos absolutos, 9.º lugar nos 50 metros 
livres e em 12.º lugar nos absolutos, Iolanda Clérigo ficou em 9.º 
lugar nos 50 e 100 metros bruços e em 14.º e 19.º lugar nos 
absolutos.

–  Na estafeta masculina de 4 x 100 metros livres, juvenis A 
ficaram em 4.º lugar com Tomás Neto, Alexandre Morais, João 
Angelino e Afonso Ribeiro;
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seus tempos e prestações em prova, tendo conseguido um 11.º lugar na Classificação Coletiva. 



“VI MEETING INTERNACIONAL 
DO ALGARVE”

participaram Nadadores da Palmela Desporto

“TRAVESSIA DO SADO A NADO”
 a Palmela Desporto participou

A prova teve uma distância de 2500 metros, sendo a partida 
realizada na margem sul do Rio Sado, na Península de Troia, junto 
à Marina e a chegada na margem norte. Esta edição, dirigida a 
atletas filiados na Federação Portuguesa de Natação e na 
Federação de Triatlo de Portugal, com idade igual ou superior a 

A “Travessia do Sado a Nado”, em Setúbal, disputada no dia 10 de 
novembro de 2019, integrada na 16.ª edição do programa 
desportivo municipal Jogos do Sado, contou com a presença de 
nadadores da Palmela Desporto.

O “VI Meeting Internacional do Algarve”, que decorreu nos dias 9 
e 10 de novembro de 2019, nas Piscinas de Albufeira, contou com 
a participação da Palmela Desporto com 4 nadadores, num total de 
401, em representação de 50 clubes, entre os quais, seis clubes de 
Espanha, a Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, o 
Sporting Clube de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica, entre 
outros.

De salientar o resultado alcançado pelo nadador da Palmela 
Desporto José Pereira, que no escalão E4, alcançou o 5.º lugar e 
11.º lugar na geral.

16 anos, em que a Palmela Desporto participou com 2 atletas 
masters e 1 da natação Adaptada, num total de 120 nadadores, em 
representação de 12 clubes, entre os quais o Sport Algés e 
Dafundo, o Sporting Clube de Portugal, o Clube Naval 
Setubalense, entre outros.
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A Palmela Desporto fez-se representar pelo nadador juvenil 
Alexandre Morais e os seniores António Ferreira, Iolanda Clérigo e 
Mafalda Dias.

Tratou-se de uma competição com um nível elevado, em que o 
desempenho dos nadadores da Palmela Desporto foi bastante 
positivo em resultado do trabalho diário realizado quer pelas 
equipas técnicas quer pelos atletas.

FESTIVAL DE ABERTURA
com a  participação dos Infantis da Palmela Desporto

Os nadadores Infantis da Palmela Desporto competiram, nos dias 
26 e 27 de outubro de 2019, no Festival de Abertura de Infantis, 
em Manique - Estoril, primeira prova do calendário desportivo, 
competição em que participou com 14 nadadores desta empresa 
municipal, num total de 245, em representação de 27 clubes, entre 
os quais o Clube Naval Setubalense, a Gesloures, a SFUAP, o 
Sport Lisboa e Benfica.

Os resultados com maior destaque obtidos pelos nadadores da 
Palmela Desporto foram os seguintes:

–̶ Infantis A: Letícia Magalhães, Ana Silva, Sofia Raposo, Maria 
Marçalo, Leonor Parente, Beatriz Perpétuo, Inês Neves, Matilde 
António e Diogo Venceslau.

– Infantis B: Mariana Coimbra, Alice Barreto, Rafael Quaresma, 
Rodrigo Martins e Gustavo Serrano.

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores: – Na estafeta feminina de 4 x 100 metros estilos obteve-se o 3.º 
lugar com: Letícia Magalhães, Maria Marçalo, Leonor Parente e 
Ana Silva;
– Letícia Magalhães conquistou o 2.º lugar nos 200 metros estilos, 
o 3.º lugar nos 200 metros costas e o 7.º lugar nos 200 metros livres 
e nos 200 metros mariposa;
– Leonor Parente obteve o 7.º lugar nos 200 metros estilos, 8.º lugar 
nos 200 metros costas e o 9.º lugar nos 200 metros bruços.



FESTIVAL DE ABERTURA DE CADETES
 

Disputou-se nos dias 2 e 3 de novembro de 2019 o Festival de 
Abertura de Cadetes em Sº Bento na piscina do Clube Nacional de 
Natação, competição em que a Palmela Desporto participou com 
26 atletas, num total de 288 nadadores, em representação de 28 
clubes, entre os quais o Clube Naval Setubalense, a Gesloures, a 
SFUAP, o Sport Lisboa e Benfica, sendo a Palmela uma das 
formações com maior número de atletas presentes.

– Cadetes A: Margarida Miranda, Matilde Fialho, Sofia 
Encarnação, Joana Venceslau, Inês Coutinho, Maria Alberto, 
Martim Dinis, Rodrigo Grilo, Henrique Gaspar, Pedro Pinto e 
Diogo Soares.
– Cadetes B: Rita Silva, Inês Duarte, Sofia Duarte, Tatiana 
Almeida, Luana Monteiro, Tiago Manuel, Rodrigo Narigueta, 
Gabriel Marçalo, Rafael Moniz, Afonso Ponte, Rodrigo Ramos, 
Francisco Martins, Dinis Vale, Duarte Santos e Miguel Aboim.

Os nadadores da Palmela Desporto obtiveram nas provas 
individuais resultados bastante expressivos, destacando-se os 4 
primeiros lugares, 1 segundo lugar, 6 terceiros lugares, 2 quartos 
lugares, 1 quinto lugar, 1 oitavo lugar e 1 décimo lugar.

– 4 x 50 metros estilos femininos ficaram em 1.º lugar com 
Matilde Fialho, Sofia Encarnação, Margarida Miranda e Joana 
Venceslau;

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

Nas estafetas de cadetes A:
– 4 x 50 metros livres femininos ficaram em 2.º lugar com 
Margarida Miranda, Sofia Encarnação, Maria Madalena e 
Matilde Fialho;

– 4 x 50 metros estilos masculinos ficaram em 5.º lugar com 
Martim Dinis, Diogo Soares, Rodrigo Grilo e Henrique Gaspar;
– 4 x 50 metros livres masculinos ficaram em 3.º lugar com 
Martim Dinis, Diogo Soares, Pedro Pinto e Rodrigo Grilo.

– 4 x 50 metros estilos femininos ficaram em 1.º lugar com Inês 
Duarte, Rita Silva, Tatiana Almeida e Sofia Duarte;

Nas estafetas dos cadetes B:

– Equipa 1 – 4 x 50 metros estilos masculinos ficaram em 2.º lugar 
com Miguel Aboim, Rodrigo Narigueta, Tiago Manuel e Rafael 
Moniz;

– 4 x 50 metros livres feminino ficaram em 2.º lugar com Rita 
Silva, Tatiana Almeida, Luana Monteiro e Inês Duarte;

– 4 x 50 metros livres masculinos ficaram em 2.º lugar com Tiago 
Manuel, Duarte Santos, Rafael Moniz e Rodrigo Narigueta;
– Equipa 2 – 4 x 50 metros livres masculinos ficaram em 7.º lugar 
com Afonso Ponte, Gabriel Marçalo, Dinis Vale e Francisco 
Martins.
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Boas prestações dos nadadores da Palmela Desporto

MAGA
KRAV

OFERTA INSCRIÇÃOATÉ 30 DE DEZEMBRO 2019

Instrutor: Nelson Catarino

3.ª e 5.ª FEIRAS
 19h45 às 21h15

PISCINA DE PINHAL NOVO



FESTIVAL DE ABERTURA DE JUVENIS

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

Teve lugar no dia 1 de novembro de 2019 o Festival de Abertura 
de Juvenis, Juniores e Seniores, na Piscina das Palmeiras, em 
Setúbal, competição em que a Palmela Desporto participou com 
11 nadadores, num total de 311, em representação de 27 clubes, 
entre os quais o Clube Naval Setubalense, a Gesloures, a SFUAP, 
o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.

–  Juvenis: Inês Serra, Tiago Lourenço, Francisco Motta, Afonso 
Ribeiro, João Angelino, Alexandre Morais e Tomás Neto;

Os resultados com maior destaque obtidos pelos nadadores da 
Palmela Desporto, nos seus escalões, foram os seguintes:

–  Seniores: Mafalda Dias, Iolanda Clérigo e António Ferreira.

–  Na estafeta masculina de 4 x 50 metros livres ficaram em 8.º 
lugar com Alexandre Morais, Tomás Neto, Afonso Ribeiro e 
António Ribeiro;

–  Juniores: Margarida Silva;

–  Na estafeta masculina de 4 x 50 metros estilos ficaram em 10.º 
lugar com Tomás Neto, Alexandre Morais, Tiago Lourenço e 
António Ferreira;

–  Nos Seniores: Iolanda Clérigo ficou em 8.º lugar nos 100 
metros estilos, 6.º lugar nos 100 metros bruços e 10.º lugar nos 
200 metros estilos, Mafalda Dias ficou em 2.º lugar nos 100 
metros mariposa, 5.º lugar nos 100 metros estilos e 6.º lugar nos 
100 metros livres. 

–  Nos Juniores: Margarida Silva ficou em 2.º lugar nos 100 
metros estilos e nos 100 metros bruços;

–  Nos Juvenis: Alexandre Morais ficou em 5.º lugar nos 100 
metros Livres e 10.º lugar nos 100 metros bruços e Tomás Neto 
ficou em 8.º lugar nos 100 metros costas;
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Participaram Nadadores Absolutos da Palmela Desporto 

“TRAVESSIA DE SESIMBRA”
Palmela Desporto marcou presença 

–̶ José Pereira, master E, 7.º lugar no escalão e 65.º lugar na geral;

– Duarte Gaspar, AA +20, 21.º lugar no escalão e 171.º lugar na 
geral;

–José Tavares, master H, 2.º lugar no escalão e 96.º lugar na geral;

– Andreia Almeida, master B, 2.º lugar no escalão e 169.º lugar na 
geral;

Este ano, a prova teve um recorde de participantes, 543 de todo o 
país, dividido entre a prova de federados (203), populares (291) e a 
mini travessia (49). Estiveram presentes entre outros o Sport Algés 
e Dafundo, Sporting Clube de Portugal, Alhandra e a Gesloures.

– Cláudia Silva, master E, 4.º lugar no escalão e 148.º lugar na geral;

Disputou-se no dia 5 de outubro de 2019, mais uma edição 
“Travessia de Sesimbra” entre as praias da Califórnia e do Ouro, 
competição de Águas Abertas em que a Palmela Desporto 
participou com 7 atletas federados e 4 nos populares, na distância 
de 1.500 metros.

Na prova de Federados a Palmela Desporto ficou em 6.º lugar de 
Clubes, com os seguintes resultados:

– Iolanda Clérigo, AA +18/19, 5.º lugar no escalão e 54.º lugar na 
geral;
–António Ferreira, AA +20, 7.º lugar no escalão e 27.º na geral.

Nos Populares:

– João Simão, categoria II, 4..º lugar no escalão e 18.º lugar na geral;
– Miguel Salgueiro, categoria V, 23.º lugar no escalão e 82.º lugar na 
geral;
– Erica Ramos, categoria I, 10.º lugar no escalão e 164.º lugar na geral.

– Jorge Fonseca, categoria II, 7.º lugar no escalão e 93.º lugar na geral;
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