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José Barreto 
Presidente do Conselho de Gestão

Vive-se hoje uma situação inédita e preocupante, de que não há memoria.

Plano de Contingência

Esta pandemia, que surge dissimulada nos gestos mais banais, ameaça a nossa sobrevivência, e parece 
que os portugueses começam a entender isso.

Felizmente são inúmeras as empresas e serviços que por via do decreto de estado de emergência, ou 
por opção própria, condicionaram ou encerraram a sua atividade.

Cumprindo todas as orientações a Palmela Desporto, em estreita articulação com o município de 
Palmela e com os organismos nacionais com responsabilidades na área da saúde e da proteção civil, 
tomou as medidas mais sensatas e adequadas que culminaram, no passado dia 13 de março, com o 

. 
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O nosso regresso será tão breve quanto for a atitude de cada um. Sendo exigentes connosco e com os outros, certamente ultrapassaremos mais 
rapidamente este flagelo para que rapidamente possamos voltar a abraçar os nossos familiares e amigos, a dar o nosso melhor nos nossos locais 
de trabalho.

Aqui nas piscinas, no pavilhão ou no campo de jogos ansiamos pelo barulho, pelo frenesim, pelos gritos de alegria das crianças, pela agitação 
das águas, pelas “bombas”, pelas braçadas, pela bola na rede, pela bola no cesto, pelo movimento, pela vida.

 Conselho de Gestão

encerramento ao público de todas as instalações geridas pela Palmela Desporto.

Para que voltemos a ser felizes aqui convosco é importante que se tenha presente que esta situação vai demorar mais tempo do que se gostaria. 
Teremos que ser resilientes, teremos que nos apoiar mutuamente, teremos que acreditar que depois da tempestade virá a bonança e que 
certamente o futuro será muito diferente, para melhor.

Esperar pacientemente, protegermo-nos e proteger os que nos são mais próximos será a chave do sucesso para ultrapassar esta pandemia.

A solução para o futuro passa, nesta altura, por ficar em casa para que nos voltemos a reencontrar na rua, pela vossa e pela nossa saúde, agora, 
FIQUE EM CASA!

Conforme definido no plano de contingência, foi criado, com todos os requisitos de segurança, um Grupo Coordenador para acompanhamento 
e gestão desta pandemia constituído por diversos trabalhadores da Palmela Desporto, pois queremos que, quando esta tempestade passar, reunir 
todas as condições para que se possam continuar a usar as instalações desportivas geridas pela empresa municipal.

PÁSCOA 30 DE MARÇO A 3 DE ABRIL E DE 6 A 9 DE ABRIL DE 2020

PARA CRIANÇAS E JOVENS 
DOS 5 AOS 14 ANOS DE IDADE

PÁSCOAPÁSCOA
PALMELA DESPORTO, CONVIDA!

A pensar em todos os que estão em casa e que devido 
ao COVID 19 e não podem realizar exercício físico 
regular nas instalações da Palmela Desporto, a 
empresa municipal desenvolveu o projeto, “Palmela 
Desporto, convida”.

Esta iniciativa tem como objetivo levar à casa de 
cada um, gratuitamente, a possibilidade de efetuar 
exercício físico de modo a poder manter-se saudável 
e ativo, sem ter que sair de casa. Assim, a Palmela 
Desporto, convida, diariamente, pelas 17h00, a 
aceder a , e facebook.com/palmeladesporto.pt
realizar diversos exercícios, dirigidos pelos 
professores da Palmela Desporto.

Não fique parado, continue a exercitar-se, pratique desporto! 
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Ao final da tarde (18h00) teve lugar o momento solene destas 
comemorações, onde se envolveram os utentes e familiares 
presentes a cantar os parabéns nas bancadas da piscina, juntando-
se ao Sr. Vereador do Desporto da CM Palmela, Luís Calha, 
elementos do Conselho de Gestão, parceiros e representantes do 
associativismo local e Escolas. Usaram da palavra o Presidente 
do Conselho de Gestão, José Barreto, e o Sr. Vereador presente.

Ao final da manhã, teve lugar um almoço nas instalações da 
Piscina Municipal do Pinhal Novo que reuniu os trabalhadores e 
colaboradores, contando com a presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro.

Foram ainda assinados protocolos de cooperação com o atleta 
João Bragadeste e a Associação Tripla Rotação, que enquadra a 
dinâmica da nova Escola de Triatlo da Palmela Desporto.

Foi no passado dia 3 de fevereiro que se assistiu, durante todo o 
dia, ao programa de comemoração do 20.º aniversário da Palmela 
Desporto ao serviço da comunidade e da região, centradas na 
Piscina Municipal do Pinhal Novo.

Pelas 09h30 teve início uma Caminhada pela ciclovia do Pinhal 
Novo, com cerca de 3 quilómetros.

PALMELA DESPORTO 
está em festa na passagem do 20.º aniversário

EMPRESA MUNICIPAL



Palmela Desporto, E.M. 
celebra Contrato Emprego Inserção+

Ao abrigo de uma candidatura à medida “Contrato Emprego 
Inserção+”, efetuada ao Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, foi celebrado um contrato a 9 de dezembro de 2019, 
com o Rúben da Silva, que terá a duração de 12 meses.
 

Esta contratação tem como objetivo promover a inserção laboral 
de pessoas com deficiência, garantindo o desenvolvimento das 
competências profissionais e comportamentais através do “saber 
fazer” e permitir o contacto da pessoa com deficiência com os 
trabalhadores e com a população em geral desenvolvendo 
atividades de interesse público contribuindo para evitar o risco de 
isolamento, desmotivação e marginalização.
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Renovadas as assinaturas 
de mais três protocolos

O Centro Social de Palmela renovou, por mais um ano a 
assinatura do protocolo de cooperação com a Palmela Desporto, 
que tem como objetivo definir as condições do apoio da Palmela 
Desporto ao Centro Social de Palmela e a casos sociais 
individuais enquadrados pela instituição que, pela sua 
especificidade, justifiquem um apoio especial, no âmbito da 
política de responsabilidade social da empresa.

Possibilita, ainda, realizar descontos nas mensalidades a utentes, 
trabalhadores, colaboradores e familiares do Centro Social de 
Palmela na utilização das instalações das Piscinas de Palmela e 
Pinhal Novo.

A empresa Continental Teves, renovou, também, por mais um 
ano o protocolo de cooperação que permite aos colaboradores e 

Envolve a cedência da Piscina de Palmela para que algumas 
crianças e adolescentes, pertencentes ao Centro de Acolhimento 
Temporário “Porta Aberta”, bem como a crianças pertencentes a 
famílias com comprovadas carências económicas, possam 
aprender a nadar ou aperfeiçoem a prática da natação, em dias e 
horários a combinar por mútuo acordo, gratuitamente.

Permite que três jovens voluntários estrangeiros do Serviço 
Voluntário Europeu, que façam voluntariado nas instalações 
Centro Social de Palmela, usufruam da natação livre na Piscina de 
Palmela, nos dias e horários definidos para esta vertente, 
gratuitamente, desde que existam dificuldades económicas, 
devidamente, comprovadas.

familiares diretos dos trabalhadores da Continental usufruírem 
de descontos em todas as modalidades promovidas pela Palmela 
Desporto.

Foi, igualmente, renovado o protocolo com o atleta Nuno 
Torres, uma referência ao nível do Trail, que no ano passado, 
com o apoio da Palmela Desporto, conseguiu excelentes 
resultados.

Este protocolo de continuidade estabelece as condições de 
utilização da Piscina Municipal do Pinhal Novo e Ginásio de 
Musculação e Cardiofitness para o treino, visando a participação 
do atleta em competições do calendário regional e nacional.



HIDROCARNAVAL  
os foliões na Piscina de Palmela 

No âmbito do programa “Mexa-se em Palmela”, realizou-se no 
dia 22 de fevereiro na Piscina Municipal de Palmela uma 
atividade de Hidroginástica, organizada pela Câmara Municipal 
de Palmela e a Palmela Desporto, E. M..

Foram cerca de 18 os foliões (com a Profª Sandra Antão a 
coordenar) numa atividade que tem merecido nos últimos anos 
bastante recetividade por parte da população local. 

N.º 104  |  9 de ABRIL de 2020  |  4

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido na área da promoção da saúde através da atividade física, a Câmara 
Municipal de Palmela implementou em 2005 o Programa 'Mexa-se em Palmela'.

  
Ballet Infantil em Palmela

Participaram neste espetáculo 30 bailarinas das 3 
classes de Dança Clássica de Ballet Infantil com 
idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos, sob a 
orientação da Profª Célia Pacheco.

Integrado no Plano Anual de Atividades da Palmela 
Desporto, realizou-se no dia 23 de fevereiro 
(domingo), pelas 11h00, no Cine Teatro S. João, o VI 
Espetáculo de Ballet Infantil “Tchaickovsky em 
Ballet”.

Durante cerca de uma hora as bailarinas da Palmela 
Desporto apresentaram, a uma assistência próxima 

O Ballet é uma das modalidades em desenvolvimento na Palmela Desporto, que tem vindo a aumentar de praticantes nos últimos anos, e 
que pode ser experimentada por todos os interessados. 

das 300 pessoas, as aprendizagens realizadas nas aulas regulares que acontecem nas instalações da Palmela Desporto.

NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
EM PALMELA E PINHAL NOVO

PROMOVA 
OS SEUS NEGÓCIOS 

Para mais informações: geral@palmeladesporto.pt

A ESCOLA DE CONDUÇÃO 
HÉLDER PEREIRA patrocina a Competição 

de Natação da Palmela Desporto
Foi assinado no passado dia 11 de março de 2020, na Piscina 
Municipal de Pinhal Novo, pelo Presidente da Palmela Desporto 
e o Gerente da Escola de Condução Hélder Pereira, um Acordo de 
Patrocínio que tem como objetivo apoiar a Equipa de Natação de 
Competição da Palmela Desporto. 

Este Acordo de Patrocínio visa o apoio e incentivo à prática do 
desporto, nomeadamente dos escalões de formação, sendo este 
fundamental para o integral desenvolvimento das crianças e dos 
jovens na prática da natação de competição. Este patrocinador 
comunga com a Equipa de Natação de Competição da Palmela 
Desporto os mesmos valores desportivos, assentes no âmbito da 
sua política de responsabilidade social. Este patrocínio vigora até dia 31 de agosto de 2021.

Assim, a publicidade à Escola de Condução Hélder Pereira será 
feita, não só através da divulgação desta mediante presença do 
logotipo na manga esquerda das t-shirts dos atletas e da equipa 
técnica, como na divulgação nos locais de promoção/publicidade 
da Palmela Desporto.



Participando com 6 atletas (5 federados e 1 não federado), a 
Escola de Formação Desportiva de Triatlo da Palmela Desporto 
esteve em destaque numa importante iniciativa realizada no 
Seixal (Aquatlo), a primeira prova regional desta época.

De registar a vitória no escalão de juvenil masculino e o 2.º lugar 
em benjamins masculinos, numa participação bastante positiva, 
nos jovens comandados pelos técnicos José Camões e Malvina 
Gomes, na sua estreia competitiva.
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A Escola de Formação Desportiva de Triatlo da Palmela Desporto 
esteve em destaque no Aquatlo Segmentado do Seixal

Um início de atividade da Escola de Formação de Triatlo bastante promissor quanto às potencialidades da modalidade na região, onde a 
participação dos pais tem sido determinante para consolidar este novo projeto da Palmela Desporto.

MALVINA GOMES

A iniciar a sua atividade competitiva a Escola de Triatlo da 
Palmela Desporto esteve em destaque numa importante iniciativa 
realizada em Palmela, o II Palmela Trail, e que contou com cerca 
de 1500 participantes.

Participando no “trail curto, K9”, Malvina Gomes, também 
treinadora da Escola de Triatlo, impôs-se sobre as suas 
adversárias diretas e entrou na posição 37 da classificação geral, 
vencendo no escalão feminino.

atleta da Escola de Triatlo da Palmela Desporto venceu o 
“II Palmela Trail” em femininos

CONVIDA

TODOS OS DIAS 
ÀS 17H
VENHAM FAZER 
EXERCÍCIO CONNOSCO

EM FACEBOOK.COM/PALMELADESPORTO



FESTIVAL REGIONAL 
DE CLUBES DE INFANTIS

Disputou-se no dia 22 e 23 de fevereiro de 2020, o Festival 
Regional de Clubes de Infantis, nas Piscinas da Gesloures, em 
Loures, competição em que a Palmela Desporto participou com 
11 nadadores, num total de 190, em representação de 19 clubes, 
entre os quais o Clube Naval Setubalense, a Gesloures, a SFUAP, 
o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

n Catarina Patrício, 14.º nos 100 metros bruços e 15.º nos 200 
metros estilos;

n Gustavo Serrano, 10.º nos 100 metros costas;
n Rodrigo Martins, 16.º nos 100 metros livres;

n Alice Barreto, 13.º nos 400 metros livres, 16.º nos 100 metros 
mariposa e 13.º nos 100 metros livres e em costas.

n Rafael Quaresma, 7.º nos 200 metros estilos e 11.º nos 400 
metros livres e nos 100 metros mariposa;

n Letícia Magalhães, 4.º nos 100 metros costas e 2.º nos 200 
metros estilos;

n Maria Marçalo, 8.º nos 100 metros bruços;

n Infantis A: Letícia Magalhães, Leonor Parente, Maria 
Marçalo, Beatriz Perpétuo, Ana Silva e Diogo Venceslau.

n Infantis B: Alice Barreto, Catarina Patrício, Rodrigo Martins 
e Rafael Quaresma, Gustavo Serrano;

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

n 4 x 100 metros estilos masculinos, 9.º lugar com Rodrigo 
Martins, Diogo Venceslau, Rafael Quaresma e Gustavo 
Serrano;

n 4 x 100 metros livres masculinos, 10.º lugar com Rafael 
Quaresma, Rodrigo Martins, Diogo Venceslau e Gustavo 
Serrano.

n Diogo Venceslau, 11.º nos 100 metros livres, 8.º nos 400 
metros livres e 11.º nos 100 metros mariposa.

n 4 x 100 metros estilos femininos, 8.º lugar com Leonor 
Parente, Letícia Magalhães, Maria Marçalo e Ana Silva;

n 4 x 100 metros livres femininos, 9.º lugar com Maria Marçalo, 
Beatriz Perpétuo, Ana Silva e Leonor Parente;

n Leonor Parente, 6.º nos 400 metros livres, 5.º nos 100 metros 
mariposa e 6.º nos 100 metros livres;

Nas estafetas:

N.º 104  |  9 de ABRIL de 2020  |  6

Palmela Desporto em 9.º lugar 

HIDROCARNAVAL  
os foliões na Piscina de Palmela 

Este programa propõe-se melhorar e aumentar as condições de 
acesso da população à prática da atividade física e a difundir a 

Foram cerca de 18 os foliões (com a Profª Sandra Antão a 
coordenar) numa atividade que tem merecido nos últimos anos 
bastante recetividade por parte da população local. 

No âmbito do programa “Mexa-se em Palmela”, realizou-se no dia 
22 de fevereiro na Piscina Municipal de Palmela uma atividade de 
Hidroginástica, organizada pela Câmara Municipal de Palmela e a 
Palmela Desporto, E. M..

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido na 
área da promoção da saúde através da atividade física, a Câmara 
Municipal de Palmela implementou em 2005 o Programa 'Mexa-se 
em Palmela'.

mensagem que a atividade física está permanentemente subjacente à 
melhoria da saúde individual, à valorização da qualidade de vida e ao 
bem-estar.

HidroCarnaval é uma das dinâmicas que, em parceria com a Palmela 
Desporto, E. M., se integra nos objetivos e âmbito deste programa, 
rentabilizando os espaços existentes.



CAMPEONATOS DE INVERNO DE LISBOA
Palmela Desporto participou com resultados meritórios

n  Juvenis: Inês Serra, Tiago Lourenço, Francisco Motta, 
Manuel Oliveira, Afonso Ribeiro e Alexandre Morais;

Realizaram-se nos dias 28, 29 fevereiro e 1 de março de 
2020, os Campeonatos de Inverno de Lisboa, na Piscina de 
Vila Franca de Xira, competição em que a Palmela 
Desporto participou com 10 nadadores, num total de 400, 
em representação de 27 clubes, entre os quais o Clube 
Naval Setubalense, a Gesloures, a SFUAP, o Sport Lisboa 
e Benfica, entre outros.
A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes 
nadadores:
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n Seniores: Mafalda Dias e António Ferreira.

n Afonso Ribeiro, 15.º nos 100 metros costas e 19.º nos 100 metros livres;

n Tiago Lourenço, 21.º nos 100 metros livres;

n Inês Serra, 15.º nos 100 metros livres;

n Juniores: Margarida Silva e Vasco Ramos;

Os resultados obtidos pelos nadadores da Palmela Desporto, nos seus escalões, foram os seguintes:
n Nos juvenis: Alexandre Morais ficou em 5.º lugar nos 100 metros livres, 13.º lugar nos 100 metros bruços, 15.º lugar nos 100 metros 

mariposa e 16.º lugar nos 200 metros livres;
n Manuel Oliveira, 7.º lugar nos 200 metros costas, 9.º lugar nos 100 metros mariposa, 10.º nos 200 metros livres, 11.º nos 400 metros 

livres e 12.º nos 100 metros livres;

n Francisco Motta, 17.º nos 200 metros livres;

n António Ferreira, 16.º nos 50 e 100 metros mariposa, 17.º nos 50 metros livres e 21.º nos 100 metros livres.

n Nos juniores: Margarida Silva, 9.º lugar nos 100 metros bruços e 12.º nos 100 metros livres;

n Nos seniores: Mafalda Dias, 2.º lugar nos 50 metros costas, 7.º nos 50 metros mariposa, 9.º nos 50 metros livres e 11.º nos 100 metros 
livres;

n Vasco Ramos, 16.º lugar nos 50 metros livres;

NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
EM PALMELA E PINHAL NOVO

PROMOVA 
OS SEUS NEGÓCIOS 

Para mais informações: geral@palmeladesporto.pt

A Palmela Desporto fez-se representar pelo nadador juvenil 
Alexandre Morais e a sénior Mafalda Dias.

Teve lugar nas Piscinas do Jamor, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 
2020, o Arena Lisbon Internacional Meeting, competição em que 
a Palmela Desporto participou com 2 nadadores, num total de 
641, em representação de 80 clubes, entre os quais, quatro clubes 
de Espanha, um Inglês, um Irlandês, um de Luxemburgo, a 
Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, o Sporting 
Clube de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.

Nadadores da Palmela Desporto participaram no 
ARENA LISBON INTERNACIONAL MEETING



n Simone Fragoso, na categoria S5, Campeã Nacional nos 100 
metros bruços e 2.º lugar nos 200 metros estilos e nos 50 
metros mariposa.

n Pedro Manito, na categoria S17, Campeão e record Nacional 
nos 200 metros livres e 3.º lugar nos 100 metros livres;

n Duarte Gaspar, na categoria S8, ficou em 5.º lugar nos 50 
metros livres;

Pedro Manito e Simone Fragoso destacaram-se em Rio Maior, no 
fim de semana de 25 e 26 de janeiro, no Campeonato Nacional de 
Inverno de Natação Adaptada, competição em que a Palmela 
Desporto participou com 3 nadadores, num total de 154, (105 
masculinos e 49 femininos), em representação de 39 clubes. A 
Gesloures, a Associação Desporto Adaptado do Porto, Futebol 
Clube do Porto, Sporting Clube de Aveiro, Feira Viva Cultura e 
Desporto, Sporting Clube de Portugal, entre outros, estiveram 
presentes, sendo de referir igualmente a presença em Rio Maior 
das equipas alemãs: BSV Medizin Marzah, BV Leipzig BV 
Leipzig, SG Berliner Wasserratten e SSC Karlsruhe SSC Karls.

Resultados dos atletas da Palmela Desporto:

A atleta Letícia Magalhães nascida em 2007, infantil A, foi 
selecionada para representar a ANL (Associação de Natação de 
Lisboa) nos 200 metros estilos no torneio “XXVIII Taça Vale do Tejo” 
no dia 25 de janeiro, em Abrantes, e esteve em destaque com uma nova 
marca pessoal, ficando em 5.º lugar.

A Palmela Desporto felicita a atleta e o treinador David Leal pelo êxito 
alcançado.

A Taça Vale do Tejo, da organização da Associação do Distrito de 
Santarém, é uma prova destinada aos escalões de infantis e juvenis, 
sendo que a edição deste ano contou, pela primeira vez, com a 
participação de todas as associações territoriais do país. 

A Seleção Regional de Lisboa contou com a presença de 32 nadadores, 
16 masculinos e 16 femininos.
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Nadadores da Competição Adaptada da Palmela Desporto brilharam no 
CAMPEONATO NACIONAL DE INVERNO 

LETÍCIA MAGALHÃES
Brilhante prova da atleta da Palmela Desporto na Seleção Regional 

da Associação de Natação de Lisboa - A seleção de Lisboa 
ficou em 1.º lugar 



Com referência para as excelentes prestações do atleta da Palmela 
Desporto José Tavares, Campeão Nacional em duas provas e Vice 
Campeão Nacional no seu escalão, disputou-se nos dias 17, 18 e 
19 de janeiro de 2020, o “XIV OPEN Internacional de Masters de 
Inverno”, em Vila Franca de Xira, competição em que a Palmela 
Desporto participou com 6 nadadores, num total de 837 atletas, 
em representação de 75 clubes, entre os quais, três clubes 
Alemães, dois clubes Espanhóis, um clube Francês, o Clube 
Natação da Amadora, a Gesloures, o Clube Natação de Masters 
de Almada, o Sporting Clube de Portugal, entre outros.

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

n José Manuel Pereira, escalão F, 4.º lugar nos 400 metros 
livres, 6.º lugar nos 200 metros livres, 20.º lugar nos 50 
metros livres e 9.º lugar nos 100 metros livres;

n José Manuel Tavares, escalão H, campeão Nacional nos 200 
metros e nos 50 metros costas, 2.º lugar nos 200 metros livres, 
4.º lugar nos 50 metros livres;

n Felippe Figueiredo, escalão D, 5.º lugar nos 100 metros 
costas, 6.º lugar nos 200 metros e nos 50 metros costas;

n Helder Magalhães, escalão D, 8.º lugar nos 100 metros 
estilos, 9.º lugar nos 100 metros mariposa, 7.º lugar nos 100 
metros bruços e 14.º lugar nos 100 metros livres;

n Andreia Almeida, escalão B, 7.º lugar nos 200 metros livres, 
4.º lugar nos 100 metros e nos 200 metros mariposa e 6.º lugar 
nos 50 metros costas;

n Cláudia Silva, escalão F, 8.º lugar nos 50 metros bruços e 4.º 
lugar nos 50 metros livres.

n 4 x 50 metros livres, mista, categoria 3, 13.º lugar com 
Felippe Figueiredo, Cláudia Silva, Andreia Almeida e José 
Tavares.

n 4 x 50 metros estilos, masculinos, categoria 3, 10.º lugar com 
Felippe Figueiredo, Helder Magalhães, José Tavares e José 
Pereira. 

n 4 x 50 metros livres, masculinos, categoria 3, 13.º lugar com 
Helder Magalhães, José Pereira, José Tavares e Felippe 
Figueiredo.

n

Nas Estafetas:

n 4 x 50 metros estilos, mista, categoria 3, 10.º lugar com 
Felippe Figueiredo, Andreia Almeida, José Pereira e Cláudia 
Silva.
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JOSÉ TAVARES 
em destaque no “XIV OPEN Internacional de Masters de Inverno”  

n Cadetes A: Margarida Miranda, Matilde Fialho, Sofia 
Encarnação e Diogo Soares. 

n Cadetes B: Rita Silva, Luana Monteiro, Rodrigo Narigueta e 
Tiago Manuel.

Marcaram presença cerca de 220 atletas em representação de 24 

A Palmela Desporto fez-se representar nos dias 1 e 2 de fevereiro 
de 2020, no Festival Regional de Clubes de Cadetes, com 8 
nadadores:

Cadetes da Palmela Desporto com um excelente segundo lugar no 
FESTIVAL REGIONAL 

DE CLUBES DE CADETES

A Palmela desporto alcançou assim, coletivamente, um brilhante 2.º lugar.

clubes, entre os quais o Clube Naval Setubalense, a Gesloures, o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.



A Piscina Municipal de Pinhal Novo recebeu, nos dias 18 e 19 de 
janeiro de 2020, o “Festival de Janeiro de Infantis e Juvenis”, que 
contou com uma participação bastante positiva por parte dos 
nadadores da Palmela Desporto, representada por 11 atletas, num 
total de 277, em representação de 27 clubes, entre os quais o 
Clube Naval Setubalense, a Gesloures, a SFUAP, o Sport Lisboa e 
Benfica, entre outros.

n Infantis B, Rafael Quaresma;
n Infantis A, Letícia Magalhães e Leonor Parente;
n Juvenis B, Manuel Oliveira, Tiago Lourenço e Francisco 

Motta;

Os resultados obtidos foram os seguintes:

n Juvenis A, Alexandre Morais, João Angelino, Tomás Neto, 
Afonso Ribeiro e Inês Serra.

n Rafael Quaresma, 10.º lugar nos 1500 metros livres e 12.º 
lugar nos 400 metros estilos;

A Palmela Desporto teve como protagonistas, os seguintes 
nadadores

n Letícia Magalhães, 2.º lugar nos 800 metros livres e 1.º lugar 
nos 400 metros estilos;

n Leonor Parente, 9.º lugar nos 800 metros livres e 4.º lugar nos 

De salientar que os 3 Infantis obtiveram mínimos para o Torneio 
de Fundo, com a Letícia Magalhães a fazer mínimos aos 800 
metros livres para o Zonal e aos 400 metros estilos para os 
Nacionais, assim como a Leonor Parente nos 400 metros estilos 
para o Zonal.

n Francisco Motta, 24.º lugar nos 400 metros livres e 12.º lugar 
nos 200 metros bruços;

n Tiago Lourenço, 21.º lugar nos 400 metros livres, 20.º lugar 
nos 200 metros estilos e 17.º lugar nos 200 metros costas; 

n João Angelino, 21.º 400 metros livres, 7.º 200 metro bruços e 
16.º nos 200 metros estilos.

n Inês Serra, 13.º lugar nos 200 metros estilos, 11.º lugar nos 
200 metros costas e 15.º lugar nos 400 metros livres;

400 metros estilos;
n Alexandre Morais, 13.º lugar nos 400 metros livres, 4.º lugar 

nos 200 metros bruços e 10.º lugar nos 200 metros estilos;
n Tomas Neto, 11.º lugar nos 400 metros livres, 5.º lugar nos 

200 metros mariposa e 4.º lugar nos 200 metros costas;
n Afonso Ribeiro, 22.º lugar nos 400 metros livres, 6.º lugar nos 

200 metros bruços e 15.º lugar nos 200 metros estilos;
n Manuel Oliveira, 12.º lugar nos 400 metros livres, 7.º lugar 

nos 200 metros mariposa e 200 metros costas;
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Nadadores Infantis da Palmela Desporto com bons registos no 
FESTIVAL DE JANEIRO DE INFANTIS E JUVENIS, 

realizado no Pinhal Novo 

As atletas da Palmela Desporto, Margarida Miranda e à Matilde 
Fialho, nascidos em 2009 (cadetes A), foram selecionadas para 
participar no Estágio de Capacitação de Cadetes ANL.
O Estágio decorreu nis dias 18 e 19 de janeiro 2020, na Cova da 
Piedade, na Piscina da SFUAP - Sociedade Filarmónica União 
Artística Piedense.
Foram convocados 12 atletas femininas e 12 atletas masculinos 
num total de 24 atletas da Associação de Natação de Lisboa.

MARGARIDA MIRANDA E MATILDE FIALHO 
no Estágio de Capacitação de Cadetes



n Hélder Magalhães, escalão D, 2.º lugar, vice-campeão 
nacional;

n José Manuel Pereira, escalão F, 2.º lugar, vice-campeão 
nacional;

n Andreia Almeida, escalão B, 5º lugar.

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores 
nos 1500 metros livres:

O Torneio de Fundo de Masters, que se disputou-se no dia 22 de 
fevereiro de 2020, na Póvoa do Varzim, contou com a 
participação de 3 nadadores da Palmela Desporto, num total de 
211 atletas, em representação de 41 clubes, Clube Natação de 
Masters de Almada, o Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube 
do Porto, entre outros.
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Palmela Desporto com 
2 VICE-CAMPEÕES NACIONAIS 

MASTERS (FUNDO)

Disputou-se nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2020, o “III Meeting 
Internacional Luso-Andaluz Natação Master”, em Tomar, 
competição em que a Palmela Desporto participou com 4 
nadadores, num total de 278 atletas, em representação de 37 
clubes, entre os quais, o Clube Natação da Amadora, a Gesloures, 
o Clube Natação de Masters de Almada, o Sporting Clube de 
Portugal, entre outros.

n Helder Magalhães, escalão D, 2.º lugar nos 100 metros 
mariposa, 3.º lugar nos 200 metros bruços, 4.º lugar nos 100 
metros bruços e nos 100 metros estilos;

n José Manuel Pereira, escalão F, 1.º lugar nos 100 metros 
mariposa e nos 100 metros estilos, 3.º lugar nos 200 metros 
livres e nos 100 metros livres;

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

n João Loureiro, escalão C, 2º lugar nos 50 metros bruços e 3º 
lugar nos 50 metros livres;

n Andreia Almeida, escalão B, 1.º lugar nos 100 e 200 metros 
mariposa, 2.º lugar nos 100 metros livres e nos 50 metros 
mariposa.

Palmela Desporto com resultados bastante positivos no 
“III MEETING INTERNACIONAL 

LUSO-ANDALUZ NATAÇÃO MASTER” 

Por si, pela sua família, por todos nós, 
para que possamos muito em breve voltar a “abraçarmo-nos”, 

proteja-se, proteja os seus e os outros, Fique em Casa!

WWW.PALMELADESPORTO.PT palmeladesportofacebook.com/
 telf: 21 238 99 00  |  geral@palmeladesporto.pt
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