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Em novembro há várias ofertas de 
atividades gratuitas para que todos os 
interessados em atividades menos 
praticadas tenham oportunidade de 
as experimentar. Desafie-se! 

“PRATIQUE EXERCÍCIO E NATAÇÃO 
NAS PISCINAS   DE  PALMELA  
E  PINHAL  NOVO”
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NOVOS FATOS DE BANHO DISPONÍVEIS 
PARA ENCOMENDA NAS LOJAS DAS PISCINAS  

Ao abrigo da parceria entre a Palmela Desporto e a Scullings pode adquirir o seu 
fato de banho com as cores da Palmela Desporto, personalizado ou não, em 
qualquer das lojas das Piscinas de Palmela e Pinhal Novo, conforme modelo 
apresentado nas imagens.

Trata-se de um fato de banho de alta qualidade, utilizado por vários nadadores 
olímpicos e pertencentes a seleções nacionais, que irá equipar, também, os nossos 
nadadores da Competição.

Faça a sua encomenda e, se é cliente de uma das nossas piscinas, aproveite o 
desconto de 15 % sobre o valor de venda ao público.

Os preços são os seguintes (IVA incluído):

Clientes (já com desconto de 15 %)
- Fato de banho de senhora: 28,05 €;
- Fato de banho de criança: 25,07 €;
- Sunga homem (lateral larga): 22,95 €;
- Sunga criança: 20,83 €;
- Tanga homem: 21,67 €;
- Tanga criança: 19,55 €;
- Boxer homem: 23,81 €;
- Jammer homem (calção comprido acima do joelho): 28,05 €;

Não clientes
- Fato de banho de senhora: 33,00 €;
- Fato de banho de criança: 29,50 €;
- Sunga homem (lateral larga): 27,00 €;
- Sunga criança: 24,50 €;
- Tanga homem: 25,50 €;
- Tanga criança: 23,00 €;
- Boxer homem: 28,01 €;
- Jammer homem (calção comprido acima do joelho): 33,00 €;

Para ambos os casos a personalização do fato de banho (colocar nome) tem o custo 
adicional de 2,00 €.

Para mais informações dirija-se à secretaria de uma das piscinas ou contacte-nos 
através dos números 212 337 140 (Piscina de Palmela) ou 212 389 900 (Piscina de 
Pinhal Novo).

15% DE DESCONTO 
PARA CLIENTES DAS PISCINAS 
DE PALMELA E PINHAL NOVO
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DUAS AÇÕES DE FORMAÇÃO 
REALIZADAS EM OUTUBRO 

“50+ PROGRAMA DE EXERCÍCIO” 
NO MERCADO DA CIDADANIA 

Realizou-se em 8 e 22 de outubro, na Piscina e no auditório dos 
Bombeiros de Pinhal Novo, duas ações de formação sobre 
“Natação Adaptada e Terapêutica - Duas Diferentes formas de 
intervir em meio aquático” e “Proposta metodológica para o 
ensino das técnicas de nado”, com a duração de 3 horas cada, 
ministradas pelos professores Luís Cardoso e Jaime Fidalgo, no 
âmbito da parceria entre a Sapienta e a Palmela Desporto.

Beneficiaram destas ações várias dezenas de participantes entre 
os quais alguns técnicos de natação e fisioterapeutas da Palmela 
Desporto.

Cerca de 20 alunos do “50+ Programa de Exercício” do 
Centro de Exercício e Saúde, que realizam diariamente as 
suas atividades na Piscina de Pinhal Novo, participaram no 
dia 20 de outubro numa demonstração da atividade de 
Dança, sob a orientação da Prof.ª Célia Pacheco,  que 
decorreu no Mercado de Pinhal Novo, no âmbito do 
programa do “MERCADO DA CIDADANIA”.

Esta é a 1ª edição desta iniciativa organizada pela Câmara 
Municipal de Palmela, decorre nos dias 20, 21 e 22 de 
outubro em diversos locais em Pinhal Novo e conta com o 
apoio de várias entidades.

CONCLUÍDO O PRIMEIRO MÊS 
DO “APRENDER A NADAR” 

Para assinalar o início do primeiro curso deste terceiro ano 
letivo consecutivo, da segunda fase do “Aprender a Nadar” – 
Programa Municipal de Natação para crianças do primeiro 
ciclo do ensino básico pertencentes às escolas públicas do 
concelho de Palmela aderentes, o Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, Álvaro Amaro, o Vereador da 
Educação, Adilo Costa, o Presidente da Palmela Desporto, 
Eduardo Pereira e a Madrinha do Programa, Simone Fragoso 
assistiram em 7 de outubro, na Piscina Municipal de 
Palmela, à primeira aula da turma do 4.º ano da EB António 
Matos Fortuna, de Quinta do Anjo, da Professora Dulce 
Gordicho, com 25 alunos, sob a orientação dos técnicos 
Paulo Cardoso e Pedro Silva.

As 10 aulas deste primeiro curso, que se realiza nas piscinas 
municipais Palmela e Pinhal Novo envolvendo 370 alunos, 
terminarão em dezembro.
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ALUNOS “MAIORES” FESTEJARAM 20 ANOS 
DE EXERCÍCIO REGULAR 

A Piscina de Pinhal Novo acolheu, na tarde de 16 de outubro, cerca de 140 
alunos do “50+ Programa de Exercício”, provenientes de todas as 
freguesias do concelho de Palmela, que realizaram aulas de dança e de 
atividades aquáticas e gímnicas, sob a orientação de 10 técnicos.

Na presença dos Presidentes da Palmela Desporto e da Câmara Municipal 
de Palmela e do Vereador Adilo Costa homenagearam-se os 20 
participantes que frequentam o Programa desde 1996/1997. No final 
realizou-se um convívio, cantou-se os parabéns e lanchou-se ao ar livre. 
Assim se assinalaram e festejaram os 20 anos deste Programa.

A Câmara Municipal de Palmela e a Palmela Desporto desafiam mais 
munícipes com, pelo menos, 50 anos de idade, a aderirem a este programa 
de exercício físico, que tem contribuído para a melhoria da saúde e para a 
felicidade de muitas pessoas.
 



NEWSLETTER  N.º  75  |  02 novembro 2016 | 4

BASQUETEBOL, FUTSAL E GINÁSTICA NO PAVILHÃO DESPORTIVO 

O CAMPO DE JOGOS DE PALMELA 
ESTÁ EM FUNCIONAMENTO TOTAL 

A atividade no Campo de Jogos de Palmela serve como estrutura de apoio 
a dois clubes do concelho: o Clube Desportivo Pinhalnovense, que utiliza 
o equipamento para as equipas de juvenis e seniores, e o Palmelense 
Futebol Clube, cuja utilização engloba quase todos os escalões do clube, 
desde os mais pequenos (Petizes e Traquinas), até aos juniores; utiliza, 
também, o relvado de 11, o Vitória Futebol Clube, de Setúbal, que aqui 
realiza os seus jogos oficiais das equipas de juvenis e iniciados.

O Campo de Jogos de Palmela tem disponibilidade para a realização de 
treinos em período diurno até às 18h00 e para a realização de alguns jogos 
oficiais aos fins de semana.

Na época desportiva de 2016/2017, o Pavilhão Desportivo de 
Pinhal Novo é utilizado, fundamentalmente, para a prática das 
seguintes modalidades desportivas, por regra, após as 18h30 nos 
dias úteis: 

- Basquetebol, da Casa do Benfica em Palmela, nos escalões de 
Sub14 e Sub16 masculinos, e Seniores masculinos;

- Basquetebol, do Clube Desportivo Pinhalnovense, no escalão 
de Sub16 masculinos;

- Ginástica, do Clube Desportivo Pinhalnovense - os treinos 
realizam-se habitualmente às segundas, quartas e sextas-feiras 
entre as 18h30 e as 20h30, divididos entre a iniciação à ginástica, 
a ginástica acrobática e os trampolins;

- Futsal, por um grupo informal de utilizadores.

O Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo tem disponibilidade para 
a realização de treinos em alguns períodos diurnos e noturnos e 
para a realização de atividades aos fins de semana.

Na manhã de 9 de outubro, a equipa de Juvenis do Vitória F. C. iniciou a utilização do Campo de Jogos de Palmela para realização dos 
jogos do campeonato nacional, ao abrigo do protocolo celebrado com a Palmela Desporto, tendo obtido uma vitória por 3 a 0 sobre o 
Estoril-Praia, consolidando o terceiro lugar na série D.
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NADADORES DA PALMELA DESPORTO COMPETIRAM 
NA TRAVESSIA DE SESIMBRA 

INFANTIS DA PALMELA DESPORTO EM DESTAQUE 
NO FESTIVAL DE ABERTURA  

  

Realizou-se em 5 de outubro na Baia de Sesimbra, com partida na Praia da Califórnia e 
chegada na Praia do Ouro, a edição de 2016 da Travessia da Baía de Sesimbra. 
Participaram nesta competição de “Águas abertas”, com cerca de 1.500 metros, 415 
nadadores (311 masculinos e 104 femininos).

Dez nadadores representaram a Palmela Desporto: Bernardo Félix e Nuno Cardoso 
(juvenis), António Ferreira e Tomás Coxixo (juniores), Eduardo Guia e Vitor Paulino 
(seniores) e Cláudia Silva, David Ludovino, Filipe Patrício e João Loureiro (masters), 
este último ainda como “não federado” uma vez que integrou recentemente a equipa.

Individualmente os destaques foram para Tomás Coxixo, 3.º lugar em juniores com o 
registo de 19:18.17 (mais de 2 minutos abaixo do registo obtido em 2015 - 21:26.94) e 
Nuno Cardoso, 6.º classificado em juvenis com o registo de 21:19.70, melhor marca 
para nadadores nascidos em 2002. Em masters Filipe Patrício foi 5.º classificado no 
escalão A (22.24.51) e Cláudia Silva 8.ª no escalão D e E (29:38.83).

Decorreu no dia 16 de outubro o Festival de Abertura de Infantis na 
Piscina do Sport Algés e Dafundo. O evento contou com a 
participação de 298 nadadores(as) e a Palmela Desporto foi a 5.ª 
instituição mais representada entre as 29 presentes com 17 
nadadores, afirmando-se como a equipa com maior número de 
atletas na Região de Setúbal e com maior número de participação 
em provas individuais (63), visando a preparação para 
campeonatos nacionais e regionais e torneio zonal. Representaram 
a nossa equipa: Alexandre Morais, Bernardo Coelho, Daniela 
Futre, Dinis Milho, Diogo Pica, Duarte Gonçalves, Gonçalo 
Raposo, Inês Serra, João Angelino, Manuel Martins, Marcos 
Santos, Maria Angelino, Maria Inês Reis, Margarida Romba, 
Rodrigo Lopes, Rodrigo Silva e Tomás Neto.

Registaram-se grandes melhorias no desempenho dos(as) 
nadadores(as); apenas em 4 provas não foram obtidos melhores 
registos pessoais. Os desempenhos individuais em destaque 
(classificados nos 12 primeiros lugares em provas com cerca de 45 
participantes) foram: 

Alexandre Morais (Infantil B – 2004):
200 m Costas: 12.º (3:02.29);
100 m Mariposa: 12.º (1:33.51).

Duarte Gonçalves (Infantil B):
200 m Livres: 4.º (2:31.48);
200 m Estilos: 9.º (2:56.09).

Gonçalo Raposo (Infantil A – 2003):
200 m Costas: 3.º (2:35.45);
200 m Mariposa: 4.º (3:18.33);
200 m Estilos: 8.º (2:43.17).

João Angelino (Infantil B):
100 m Mariposa: 10.º (1:28.71).

Manuel Martins (Infantil B):
200 m Bruços: 2.º (4:14.64);
200 m Estilos: 8.º (2:54.48);
200 m Costas: 11.º (2:57.28).

Maria Angelino (Infantil A – 2004):
200 m Bruços: 12.º (3:23.16).

Rodrigo Lopes (Infantil A):
200 m Estilos: 10.º (2:45.87);
200 m Livres: 12.º (2:28.12).

Destaque ainda para as estafetas de 4x100 m Estilos em Infantis B 
composta por Manuel Martins, Duarte Gonçalves, Alexandre 
Morais e João Angelino (4.º lugar - 5:33.07) e Infantis A, com 
Gonçalo Raposo, Bernardo Coelho, Rodrigo Silva e Rodrigo 
Lopes (5.º lugar - 5:19.98). Foram obtidos 5 novos recordes 

internos históricos no escalão na equipa e Gonçalo 
Raposo obteve tempo de acesso ao campeonato 
nacional a decorrer em julho em Loulé nos 100 m 
Costas (no decurso da prova de estafetas).

Os resultados globais neste evento desportivo 
foram muito animadores para a época desportiva 
de 2016-2017, no âmbito da Associação de 
Natação de Lisboa, que é a associação regional 
com maior número de nadadores e instituições a 
nível nacional e onde o nível de competitividade é 
o mais elevado.
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16 NADADORES(AS) DA PALMELA DESPORTO PRESENTES 
NAS 24 HORAS A NADAR 

NADADORES DA PALMELA DESPORTO EM DESTAQUE 

Decorreu nos dias 15 e 16 de outubro a XVII Edição das 24 horas a 
Nadar, evento organizado pelo Clube de Campismo Luz e Vida na 
Piscina Municipal da Amora.

A Palmela Desporto fez-se representar neste evento de cariz desportivo e 
social por 16 nadadores dos escalões de Pré Competição (6) Bernardo 
Godinho, Catarina Patrício, Lara Braz, Matilde Cortes, Rodrigo Grilo e 
Rodrigo Martins; Cadetes (9): Catarina Lourenço, Laura Pica, Lourenço 
Soares, Maria Leonor Costa, Mariana Roseiro, Martim Cortes, Rodrigo 

Decorreu nos dias 22 e 23 de outubro o Festival de Abertura de 
Juvenis, Juniores e Seniores na Piscina das Palmeiras, em 
Setúbal. O evento contou com a participação de 334 nadadores e a 
Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes 20 
nadadores, sendo a 5.ª entidade mais representada entre as 24 
presentes: António Ferreira, Bernardo Félix, Carolina Ribeiro, 
David Lopes, Eduardo Guia, Filipe Costa, Lara Silva, Luís Silva, 
Márcia Teixeira, Mariana António, Mariana Fernandes, 
Margarida Silva, Marta Dâmaso, Nuno Cardoso, Pedro Silva, 
Raquel Montes, Renato Gamito, Rodrigo Gamito, Tomás Coxixo 
e Vitor Paulino.

Na primeira prova da época desportiva nestes escalões, foram 
vários os nadadores que obtiveram os melhores registos pessoais 
e mínimos de acesso a campeonatos regionais, zonais e nacionais, 
o que é relevante para início da época desportiva e um grande 
estímulo para o futuro. A estafeta constituída por David Lopes, 
Eduardo Guia, Luís Silva e Tomás Coxixo obteve o 1.º lugar nos 4 
x 50 m Livres (1:40.21) e o 3.º lugar nos 4 x 50 m Estilos 
(1:51.70), registos muitos próximos de tempos de acesso a 
campeonato nacional (respetivamente 1:38.94 e 1:51.01)

Individualmente os destaques foram: 

- Bernardo Félix (juvenil A)
100 m Mariposa: 7.º (1:14.56);
200 m Estilos: 9.º (2:37.27);
100 m Costas: 10.º (1:16.01).

- David Lopes (sénior)
100 m Livres: 2.º (54.16);
100 m Mariposa: 2.º (59.41);
100 m Estilos: 6.º (1:02.50).

- Eduardo Guia (sénior)
200 m Estilos: 7.º (2:18.72).

- Lara Silva (juvenil A)
100 m Mariposa: 10.ª (1:21.12).

- Margarida Silva (juvenil B)
100 m Livres: 1.ª (1:04.15);
100 m Bruços: 2.ª (1:24.75);
200 m Estilos: 3.ª (2:43.08);
100 m Costas: 4.ª (1:14.28).

- Renato Gamito (júnior)
100 m Bruços: 4.º (1:29.44).

- Tomás Coxixo (júnior)
100 m Mariposa: 1.º (1:01.00);
100 m Costas: 1.º (1:02.15);
100 m Livres: 2.º (55.99);
100 m Estilos: 2.º (1:03.20).

Montes, Tiago Lourenço e Tomás Silva e Infantis: Margarida Romba, que foram acompanhados pelos treinadores da equipa de Cadetes 
Hugo Gonçalves e Pedro Varela.

A Palmela Desporto agradece o convite ao Clube de Campismo Luz e Vida para participação pela 3.ª época desportiva consecutiva neste 
evento, a quem expressa os votos de boa época desportiva de 2016-2017.



PORTUGUESES SÃO OS QUE MENOS PRATICAM EXERCÍCIO FÍSICO 
COM FREQUÊNCIA EM 21 PAÍSES

PALMELA DESPORTO VENCEU APURAMENTO 
EM PONTE DE SÔR, EM MASCULINOS

O “European Social Survey”, que analisa as atitudes quanto à 
saúde física e mental em 21 países, mostra que apenas 13,1 % dos 
homens portugueses e 11,5 % das mulheres praticam exercício 
físico com frequência.

Portugal e a Hungria surgem como os países com menos 
praticantes regulares de atividade física frequente (realizada três a 
quatro vezes por semana). No caso da Hungria são quase 15 % os 
homens que praticam exercício com frequência, percentagem que 
desce para 10,5 % nas mulheres.

Os dados do estudo europeu, recolhidos em 2014 e 2015, exibem 
a Finlândia, a Noruega, a Suécia e a Irlanda como países com os 
melhores indicadores no exercício físico praticado por ambos os 
sexos.

Ainda na análise aos fatores comportamentais em Portugal, o país 
destaca-se pela elevada percentagem de homens fumadores que 
fumam mais do que 20 cigarros diários (41,4 %). Pelo contrário, 
apresenta também o mais baixo valor dos 21 países relativamente 
às mulheres fumadoras (14,7 %).

Portugal mostra ainda a maior percentagem de homens que 
consomem álcool mais do que uma vez por semana (47,5%). Nas 
mulheres esse valor baixa para os 15,3 %.

Já no consumo de fruta e vegetais pelo menos uma vez por dias 
Portugal surge destacado positivamente, com a maior 
percentagem de mulheres (82,7 %) e de homens (76,2 %) do 
conjunto dos 21 países analisados.

Em Portugal, o “European Social Survey” é financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia e é realizado por um 
consórcio constituído pelo Instituto de Ciências Sociais, pelo 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e pelo Instituto 
Universitário de Lisboa (ISCTE).

Decorreu nos dias 29 e 30 de outubro a Fase de Qualificação do 
Nacional de Clubes da 4.ª Divisão, nas Piscinas Municipais de 
Ponte de Sôr. O evento contou com a participação de 302 
nadadores oriundos de todo o país, em representação de 35 
instituições e a Palmela Desporto fez-se representar na equipa 
masculina por David Lopes, Eduardo Guia, Luís Silva e Vitor 
Paulino (todos seniores) e Tomás Coxixo (junior), e em femininos 

por Inês Reis (senior), Filipa Raposeiro (junior), Lara Silva e 
Margarida Silva (juvenis) e Maria Angelino (infantil). 

A equipa masculina venceu o apuramento, disputando a 
competição da 4.ª divisão e a subida à 3.ª divisão nacional nos dias 
26 e 27 de novembro, em Abrantes, junto com outras 23 equipas 
masculinas (são apuradas 4 equipas). Em femininos, a jovem 
equipa da Palmela Desporto ficou em 13.º lugar no apuramento, 
entre 25 clubes (eram apuradas 8 equipas), o que é um bom 
indicador para o futuro para estas jovens nadadoras.

Individualmente, destaque para David Lopes pela obtenção de 
tempo de acesso ao Campeonato Nacional a realizar no Funchal 
(Madeira), entre 9 e 11 de dezembro, na prova dos 50 m Livres e 
para Margarida Silva que conquistou o direito a participar no 
Torneio Zonal de Juvenis a decorrer na Guarda, entre 2 e 4 de 
dezembro, nos 400 e 800 m Livres. Outros nadadores obtiveram 
novos melhores registos pessoais em algumas provas. 

 telf: 21 238 99 00  | geral@palmeladesporto.pt

WWW.PALMELADESPORTO.PT
facebook.com/palmeladesporto

NEWSLETTER  N.º  75  |  02 novembro 2016 |  7

Portugal tem a mais baixa percentagem de pessoas que 
praticam exercício físico frequentemente num conjunto de 
21 países europeus, segundo um novo estudo agora 
divulgado.

Fonte: http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/portugueses-sao-os-que-menos-praticam-exercicio-fisico-com-frequencia-em-21-paises



WWW.PALMELADESPORTO.PTPRA TIQU E EXERCÍCIO E NATAÇÃO 
N A S PISCINAS DE PALMELA E PINHAL NOVO facebook.com/palmeladesporto

2016

Dia 3 novembro | 18h00 às 18h45 
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
PILATES – Pilates Mat 
Destinatários – a partir dos 14 anos
Entradas livres e gratuitas

Dia 5 novembro | 17h00 às 20h00 
Piscina de Pinhal Novo 
FORMAÇÃO «O Aperfeiçoamento 
das 4 técnicas de natação pura»
Destinatários – Técnicos e treinadores de Natação, 
Professores de educação e interessados em geral.
Informações e inscrições em www.sapienta.pt

Dias 7, 10, 14 e 17 novembro | 18h45 às 19h45   
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
KRAV MAGA – aulas de defesa 
pessoal 
Destinatários – a partir dos 14 anos
Entradas livres e gratuitas

Dia 14 novembro | Horários de funcionamento 
das aulas de Exercício em Grupo (sala n.º 1), 
Ginásio de Musculação e Cardiofitness  
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício e 
Saúde (CES)
DIA MUNDIAL DA DIABETES – 
aulas de Exercício em Grupo, Ginásio 
de Musculação e Cardiofitness
Destinatários – a partir dos 14 anos
Uma entrada gratuita por pessoa

Dia 14 novembro  
Piscina de Pinhal Novo  - 08h15 às 09h00, 12h15 
às 13h00, 13h00 às 13h45 e das 20h15 às 21h00
Piscina de Palmela | 08h15 às 09h00, 12h30 às 
13h15 e das 13h15 às 14h00
DIA MUNDIAL DA DIABETES – 
aulas de Hidroginástica
Destinatários – a partir dos 14 anos
Uma entrada gratuita por pessoa

NOVEMBRO
 FORMAÇÕES, PROMOÇÕES,  ENTRADAS  LIVRES  E  GRATUITAS

Dia 14 novembro | Horários de 
funcionamento da Natação Livre  
Piscinas de Palmela e de Pinhal Novo 
DIA MUNDIAL DA DIABETES
Destinatários – toda a população, quando menores de 14 
anos, acompanhados por adulto
Uma entrada livre e gratuita no dia na Natação Livre
 
Dias 16 e 18 novembro | das 18h30 às 19h30   
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
AIKIDO CRIANÇAS – aula de 
defesa pessoal
Destinatários – dos 7 aos 12 anos
Entradas livres e gratuitas
AIKIDO ADULTOS  – aula de defesa 
pessoal
Destinatários – a partir dos 12 anos
Entradas livres e gratuitas

Dia 5 novembro | 17h00 às 20h00 
Piscina de Pinhal Novo 
FORMAÇÃO «daptação ao Meio 
Aquático – mais do que adaptar à 
água…»
Destinatários – Técnicos (treinadores) de natação, 
professores de educação física, profissionais de 
Atividade Física, outros profissionais da área do ensino.
Informações e inscrições em www.sapienta.pt

Dia 20 novembro 
(oferta no dia 21, segunda feira) 
  

Piscina de Pinhal Novo 
COMEMORAÇÃO DOS 16 ANOS 
DA PISCINA DE PINHAL NOVO  
No dia 21, isenção de pagamento do preço de 
inscrição em qualquer atividade dinamizada na Piscina 
de Pinhal Novo, exceto “50+ Programa de Exercício” e 
renovação da “Natação livre”.


