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Estudos indicam que a Boccia contribui, entre 
outros, para melhorar a qualidade de vida dos 
praticantes, melhoria da sua autoestima e 
superação individual, o desenvolvimento de 
habilidades e capacidades, bem como a 
socialização.

Nos últimos anos esta atividade tem-se 
generalizado pelos diversos segmentos da 
população, desde os mais jovens em contexto 
escolar até a população sénior.

Com a dinamização desta atividade a Palmela 
Desporto contribui para o desenvolvimento 
desportivo local permitindo a diversificação de 
práticas, em particular, para pessoas com 
necessidades especiais.

Nas Piscinas de Pinhal Novo, numa primeira fase, 
esta atividade estará disponível apenas para 
pessoas portadoras de deficiência, pretendendo-se, 
no entanto, em breve, a realização de atividades de 
experimentação destinadas à população sénior.

Conquiste Desporto! 

A partir do mês de janeiro é possível praticar a 
modalidade de Boccia nas instalações da Piscina 
Municipal de Pinhal Novo.

O ano de 2019 traz novidades no que diz respeito à 
oferta desportiva na Palmela Desporto.

A Boccia é uma modalidade paralímpica de 
precisão, em que são arremessadas bolas de duas 
cores distintas, tendo como objetivo colocar essas 
bolas junto de uma bola branca.

Boccia arranca em 2019

Nesta modalidade, que pode ser disputada 
individualmente, por pares ou equipas, é permitido 
o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de 
auxílio.

Em Portugal esta modalidade é praticada desde 
1983 e não estabelece limite de idades podendo ser 
praticada por todos os indivíduos que sejam 
portadores ou não de deficiência.

O desenvolvimento desta atividade resulta do 
protocolo firmado entre a Palmela Desporto e a 
APPACDM de Setúbal, que disponibiliza técnicos 
especializados no ensino e treino desta atividade.



FÉRIAS DESPORTIVAS – NATAL 2018, 
FORAM UM SUCESSO!  

NEWSLETTER    N.º 96  |  11 de janeiro de 2019  |  2

São devidos, finalmente, agradecimentos especiais à Câmara Municipal de Palmela pelo 
apoio na cedência dos transportes e à Escola Secundária com terceiro ciclo do Ensino 
Básico de Pinhal Novo pela cedência dos seus equipamentos desportivos cobertos e 
descobertos.

Esta organização, da responsabilidade dos Coordenadores Cátia Rodrigues e Sérgio Horta, 
contou com a participação dos seguintes técnicos desportivos da Palmela Desporto: Ana 
Teixeira, José Vieira, João Teles, Nelson Catarino, Rui Freitas e Vitor Marques, para além 
do apoio pontual de outros trabalhadores a quem a empresa agradece o empenho e 
colaboração prestados.

Durante cinco dias (de 17 a 21 de dezembro) proporcionámos a 21 crianças de diversas 
freguesias do Concelho de Palmela, com idades entre os 5 e os 14 anos, cerca de 40 horas de 
atividades lúdicas, desportivas e recreativas, com enquadramento técnico e em ambiente 
informal (nas pausas para almoço), em equipamentos desportivos formais, Pavilhão 
Desportivo e Piscina de Pinhal Novo (em sala de exercício, no relvado do jardim e na rua) e 
na Escola Secundária de Pinhal Novo. Realizou-se, ainda, uma caminhada na Serra do 
Louro (Palmela) e uma visita ao Castelo de Palmela.



PROJETO MUNICIPAL DE NATAÇÃO 
“APRENDER A NADAR” 2018/2019

ENCERRAMENTO DO 1.º CUSO EM DEZEMBRO DE 2018 
E ARRANQUE DO 2.º CURSO EM JANEIRO DE 2019. 

Decorreu no dia 8 de dezembro, na Piscina Municipal de Palmela, 
o Festival de Encerramento do 1.º curso do Projeto Municipal de 
Natação “Aprender a Nadar”, dinamizado em parceria entre a 
Câmara Municipal de Palmela, Escolas do Concelho e a Palmela 
Desporto, direcionado para as crianças e jovens dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade do concelho, ministrado ao longo do primeiro período 
letivo nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo.

O festival, que se integrou na comemoração dos 25 anos da Piscina 
Municipal de Palmela, envolveu 85 crianças, de 9 Escolas Básicas 
do concelho, que disfrutaram de atividades realizadas em 
insufláveis montados no plano de água. Este evento, contou com a 
presença do Vereador da Educação da Câmara Municipal de 
Palmela, Adilo Costa, do Presidente do Conselho de Gestão da 
Palmela Desporto, José Barreto, da madrinha deste projeto e atleta 
paralímpica, Simone Fragoso e de outras personalidades ligadas à 
vida escolar local. 

O 2.º curso deste projeto, arrancou no dia 3 de janeiro, termina no 
dia 20 de março de 2019, abrange um total de 313 alunos, 177 vão 
aprender a nadar na Piscina de Pinhal Novo e 136 na Piscina de 
Palmela, oriundo de 11 escolas básicas do 1.º ciclo do Concelho de 
Palmela.
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PROTOCOLO COM A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PALMELA
 

Neste documento ficaram definidas as linhas orientadoras no 
âmbito da utilização das Piscinas Municipais de Palmela e de 
Pinhal Novo pelos alunos da Escola (incluindo as populações 
especiais), para as atividades curriculares, de complemento 
curricular e de enriquecimento curricular (incluindo o Desporto 
Escolar), assim como do Campo de Jogos Municipal de Palmela.

Palmela Desporto, E. M. e Escola Secundária de Palmela 
formalizaram um Protocolo de Cooperação para 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 e planos de atividade.

NO ÂMBITO DA PARCERIA COM O DESPORTO ESCOLAR, 
PALMELA DESPORTO APOIA INICIATIVAS REGIONAIS E NACIONAIS EM 2019

 

COM O APOIO DA PALMELA DESPORTO, JOÃO BRAGADESTE, MARCO MIGUEL 
E JOÃO JESUS EM DESTAQUE NO DUATLO / TRIATLO NACIONAL EM 2018

 

Dando continuidade na valorização que a Palmela Desporto tem vindo a dar nos 
últimos anos às iniciativas organizadas pelo Desporto Escolar local e Escolas do 
concelho de Palmela, estão programadas algumas atividades de nível regional 
(concelhos da área de Lisboa e Vale do Tejo) e nacionais para este ano letivo, 
destacando-se a organização no Pavilhão Municipal do Pinhal Novo entre 28 e 30 
de Junho da competição de Badminton, onde estarão presentes os melhores 
participantes de todas as regiões do País, incluindo as regiões autónomas da 
Madeira e Açores.
Para além deste momento, teremos ainda os seguintes eventos:

Durante o ano de 2018, João Bragadeste sagrou-se campeão nacional por 3 

Intervindo ao nível de disponibilizar condições de treino nas suas 
instalações no Pinhal Novo, a Palmela Desporto surge como um parceiro 
decisivo na preparação dos atletas João Bragadeste, Marco Miguel e João 
Jesus, que no Triatlo e Duatlo nacional têm vindo a somar êxitos nos últimos 
anos e com os quais estão estabelecidos protocolos de cooperação.

- Torneio Distrital de Boccia (Carnaval), a 2 de fevereiro, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo.
Para além destas iniciativas, que trarão ao concelho milhares de jovens de todo o País, importa referir a realização do Corta Mato Escolar 
Concelhio, a 17 de janeiro de 2019 e o Projeto direcionado para o 1.º ciclo “Aprender a Jogar”, em data a confirmar no mês de maio, 
atividades a realizar conjuntamente com a Câmara Municipal de Palmela.

- Campeonato Distrital de Tag Rugby, a 7 de maio, no Campo de Jogos Municipal de Palmela;

Uma parceria que pode potencializar o desenvolvimento desportivo da região, na envolvência que o associativismo e os programas de 
desenvolvimento em curso podem potenciar.

- Campeonato Regional de Ténis de Mesa, a 18 e 19 de maio, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo;
- Torneio Nacional de Softebol / Beisebol, a 31 de maio, no Campo de Jogos Municipal de Palmela;

Para além disso, foram definidas facilidades à comunidade escolar na prática desportiva desenvolvida pela Palmela Desporto e na 
utilização, por outro lado, das instalações da Escola em períodos de pausa letiva pela empresa.
Assinaram este protocolo o Presidente do Conselho de Gestão da Palmela Desporto, E. M., José Barreto e a Presidente da Direção da 
Escola Secundária de Palmela, Isabel Ramada.

João Jesus averbou vários lugares cimeiros das provas nacionais de Duatlo e Triatlo Cross, tendo vencido com regularidade o seu escalão 
etário.

Marco Miguel foi campeão Nacional de Duatlo Sprint, vice campeão nacional militar de corta mato e venceu a NATO RUN em 
Budapeste.

vezes em Duatlo sprint  em estrada e Triatlo olímpico, tendo participado e vencido várias provas em que competiu a nível nacional. Foi 
vencedor do ranking nacional de Duatlo de estrada 2018.

A Palmela Desporto felicita os atletas e reconhece que esta parceria se justifica e valoriza os objetivos da empresa em prol de boas 
práticas desportivas ao mais alto nível.



PALMELA DESPORTO PARTICIPOU 
NOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUNIORES E SENIORES

 

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes 

Disputaram-se, entre 21 e 23 de dezembro de 2018, os 
Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, em 
Felgueiras, competição em que a Palmela Desporto 
participou com 2 nadadores, num total de 433, em 
representação de 85 clubes, entre os quais o Louletano 
Desportos Clube, a SFUAP - Sociedade Filarmónica União 
Artística Piedense, o Clube dos Galitos, o Larangeiro, entre 
outros.

TORNEIO DE NATAL DE INFANTIS 
CONTOU COM A PRESENÇA DA PALMELA DESPORTO

 

JOSÉ PEREIRA PARTICIPOU 
NO TORNEIO MASTERS DE NATAL DO INATEL

 

Disputou-se no dia 16 de dezembro de 2018, em S.to 
António dos Cavaleiros, Loures, o Torneio de Natal de 
Infantis, competição em que a Palmela Desporto 
participou com 11 nadadores, num total de 247, em 
representação de 27 clubes, entre os quais o Clube Naval 
Setubalense, a Gesloures, a SFUAP e o Sport Lisboa e 
Benfica.

A Palmela Desporto fez-se representar pelo nadador Master José Manuel 
Pereira, escalão E, que nadou os 400 metros Estilos, em que obteve o 3.º 
lugar e os 100 metros Estilos, onde ficou em 4.º lugar.
Esta iniciativa realizou-se no dia 15 de dezembro de 2018 (Torneio 
Masters de Natal Inatel), nas piscinas do Estádio 1.º de Maio, em Lisboa, 
envolveu um total de 159 atletas, em representação de 14 clubes, entre os 
quais, um clube brasileiro, um clube espanhol, um clube francês, o Clube 
Natação da Amadora, a Gesloures, o Clube Natação de Masters de 
Almada, o Sporting Clube de Portugal, entre outros.
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    Seniores: Tomás Coxixo, que ficou em 12.º lugar nos 50 metros costas.
    Juniores: Margarida Silva, que obteve o 17.º lugar nos 50 metros bruços;
nadadores:

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:
 Infantis B: Letícia Magalhães, Ana Silva, Sofia Raposo, Maria Marçalo, Leonor Parente e Diogo Venceslau

Letícia Magalhães destacou-se ao conseguir a vitória nos 200 metros costas, mas são de referir os bons desempenhos de outros atletas:
  Manuel Oliveira, Infantil A, obteve o 8.º lugar nos 400 metros livres;

 Infantis A: Mariana Roseiro, Leonor Santos, Manuel Oliveira, Gabriel Lobo e Francisco Motta.

  Letícia Magalhães, Infantil B, para além da vitória referida, obteve o 7.º lugar nos 400 metros livres;



PALMELA DESPORTO PARTICIPARA 
NOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE CLUBES 2.ª DIVISÃO

CADETES DA PALMELA DESPORTO COM BONS RESULTADOS NO TORREGRI 1

Disputou-se nos dias 14 a 16 de dezembro de 2018, em Tomar, 
o Torneio Zonal de Juvenis, competição em que a Palmela 
Desporto participou com 2 nadadores, num total de 318, em 
representação de 64 clubes, entre os quais o Clube Naval 
Setubalense, a Gesloures, a SFUAP e o Sport Lisboa e 
Benfica.
A Palmela Desporto foi representada pelos nadadores João 
Angelino e Alexandre Morais, que realizaram prestações 
bastante interessantes no seu escalão.

Disputaram-se nos dias 8 e 9 de dezembro de 2018, os 
Campeonatos Nacionais de Clubes da 2.ª Divisão, em Santo 
António dos Cavaleiros, Loures, competição em que a Palmela 
Desporto participou com 6 nadadores, num total de 228, em 
representação de 34 clubes, entre os quais o Louletano 
Desportos Clube, SFUAP - Sociedade Filarmonica União 
Artistica Piedense, Clube dos Galitos, Larangeiro, entre outros.

Disputou-se no dia 8 de dezembro de 2018, o Torregri 1 – 
Torneio Regional de Grupos de Idades 1 de Cadetes, competição 
em que a Palmela Desporto participou com 16 nadadores. A 
saber: 

 Cadetes A: Lara Braz, David Matias, Rafael Quaresma e 
Gustavo Serrano; 
 Cadetes B: Margarida Miranda, Matilde Fialho, Rita Silva, 
Joana Venceslau, Sofia Encarnação, Martim Dinis, Rodrigo 
Grilo, Tiago Manuel, Rodrigo Narigueta, Tiago Iria, Ivan 
Ribeiro e Gabriel Marçalo.

 Juvenis: Alexandre Morais e João Angelino; 

 Seniores: Simão Ricardo, Tomás Coxixo e António Ferreira.

A Palmela Desporto fez-se representar pelos seguintes nadadores:

 Juniores: Bernardo Félix;

Parabéns aos nadadores e treinador que dignificaram a Palmela Desporto com excelentes provas, melhorando os seus tempos, num 
Campeonato com um nível muito elevado de exigência, em que obtiveram 118 pontos, ficando em 23.º lugar. Com este resultado a 
Palmela Desporto disputará na próxima época a 3ª divisão nacional.
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WWW.PALMELADESPORTO.PT palmeladesportofacebook.com/
 telf: 21 238 99 00  |  geral@palmeladesporto.pt

PALMELA DESPORTO MARCA PRESENÇA EM TOMAR NO TORNEIO ZONAL DE JUVENIS

Sem destacar individualmente, mas sim coletivamente as suas prestações, os nadadores da Palmela Desporto obtiveram 5 primeiros 
lugares, 3 segundos lugares, 2 terceiros lugares, 1 sexto lugar, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo lugar.

Competiram neste torneio um total de 334 nadadores, em representação de 30 clubes, entre os quais o Clube Naval Setubalense, a 
Gesloures, a SFUAP, o Sport Lisboa e Benfica, entre outros.
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De 7 a 12 janeiro 

SEMANA DA HIDROGINÁSTICA
Sábado e domingo | 10h30 às 11h15
2ª,4ªe 6ª | 08h15 às 09h00, 12h30 às 13h15
2ªe 6ª | 13h15 às 14h00
3ª e 5ª | 12h30 às 13h15

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

Destinatários – a partir dos 14 anos 
Inscrições na secretaria da piscina, com frequência limitada às vagas existentes
Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

PÓLO AQUÁTICO

Dia 4  janeiro | 7h15 às 21h45 

Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

AIKIDO ADULTOS

Inscrição e participação gratuitas

DIA LIVRE

Dias 2 e 4 janeiro | 18h30 às 19h30

GINÁSIO DE MUSCULAÇÃO E CARDIOFITNESS 

Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

AIKIDO CRIANÇAS

Destinatários  a partir dos 14 anos  –

Destinatários  a partir dos 7 anos –

Destinatários  a partir dos 12 anos –

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

Dia 26 janeiro | 16h00 às 17h00 

Inscrições até 24 de janeiro junto de qualquer técnico das piscinas de Palmela e de 
Pinhal Novo
Destinatários – a partir dos 14 anos

Dias 2 e 4 janeiro | 19h30 às 21h00

Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades
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Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

Dia 3 janeiro | 18h45 às 19h45 

Destinatários – a partir dos 5 anos
Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

Dia 5 janeiro | 09h30 às 10h15 

XADREZ

KRAV MAGA KIDS (IKMF)
Destinatários – a partir dos 6 anos

Equipamento necessário – roupa prática (fato de treino e sapatilhas e/ou meias).
Frequência limitada às 5 primeiras inscrições na secretaria da piscina, em cada aula.

Destinatários – a partir dos 14 anos
Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades 

De 7 a 11 janeiro 

Treino em Circuito, Pilates, Mobilidade e Reeducação Postural, Step, 
Jump, Impact, PD Pump, Spinning (mediante inscrição prévia), Localizada 
Pesos e Barras, Balance e Yoga.

Destinatários – a partir dos 6 anos

Destinatários: 6-10 anos | 9h30 às 10h15

Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

Destinatários: 3-5 anos | 10h30 às 11h15

Entradas livres e gratuitas, apenas para clientes não inscritos nestas atividades

SEMANA DAS AULAS DE GRUPO

Dia 5 janeiro

Destinatários – a partir dos 14 anos

KRAV MAGA (FPKM)

DANÇA CLÁSSICA BALLET

Zumba Kids

Dias 8 e 10 janeiro | 19h00 às 20h00

Destinatários: a partir dos 10 anos | 11h30 às 12h15
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