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Em outubro já está tudo de regresso ao ativo, 
seja em meio aquático ou no Ginásio e Sala 
de Exercício! E os nossos concidadãos? Já 
retomaram o seu exercício diário na Palmela 
Desporto, noutra instituição ou na rua?

“PRATIQUE EXERCÍCIO E NATAÇÃO 
NAS PISCINAS   DE  PALMELA  
E  PINHAL  NOVO”
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REALIZOU-SE A 10.ª ASSEMBLEIA GERAL 
DA PALMELA DESPORTO 

RETOMADAS AS NEGOCIAÇÕES 
PARA ELABORAÇÃO DO ACORDO DE EMPRESA 

PARTICIPAÇÃO DE SIMONE FRAGOSO 
NOS JOGOS PARALÍMPICOS DE 2016

Em 28 de setembro concretizou-se, em Palmela, a 10.ª assembleia geral da 
empresa com as presenças do representante da Câmara Municipal de Palmela, 
Vereador Luis Miguel Calha, e do Presidente do Conselho de Gestão da Palmela 
Desporto, Eduardo Pereira.

Nesta reunião ratificou-se a deliberação da Câmara Municipal de Palmela relativa 
à alteração dos Regulamentos de Funcionamento dos Equipamentos Desportivos, 
apreciou-se o relatório e contas do primeiro semestre e o correspondente parecer 
do Fiscal Único e discutiram-se alguns assuntos respeitantes ao funcionamento 
interno e a algumas propostas para o futuro.

A Palmela Desporto o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, 
retomaram em 23 de setembro as negociações com vista à celebração do Acordo 
de Empresa, com a primeira reunião concretizada ao abrigo do novo Protocolo de 
Negociação, assinado em 28 de junho de 2016.

Nesta primeira reunião foram aprovadas 10 cláusulas. A próxima reunião ficou 
agendada para 28 de outubro.

As negociações do Acordo de Empresa tiveram início em 2004, foram 
interrompidas no fim de 2005, retomadas no primeiro trimestre de 2006 e 
voltaram a ser interrompidas em 2008.

Ao abrigo do protocolo estabelecido em 2013 entre a Palmela Desporto, a Câmara 
Municipal de Palmela e Simone Fragoso, possibilitámos à nadadora palmelense a 
utilização das piscinas municipais de Palmela e Pinhal Novo para a sua 
preparação desportiva, com vista à participação nos Jogos Paralímpicos de 2016, 
que se realizaram no Rio de Janeiro, Brasil, entre 7 e 18 de setembro.

Simone Fragoso (Classe S5) fez parte do grupo de 37 desportistas (entre os quais 5 
nadadores), que representaram Portugal nas seguintes sete modalidades: 
Atletismo, Boccia, Ciclismo, Equitação, Judo, Natação e Tiro.

Os resultados obtidos na sua participação nos 
Jogos Paralímpicos de 2016 foram os seguintes:
- 50 metros mariposa (13 nadadores) - 6.º lugar na 
primeira série e 12.º tempo, com 56.23;
- 50 metros livres (16 nadadores), 8.º lugar na 
segunda série e 15.º tempo com 46.49;
- 200 metros estilos (11 nadadores), 6.º lugar na 
segunda série e 11.º tempo com 4.26:08 – tendo 
batido o record nacional (por cerca de 4 
segundos).
Parabéns pela prestação e pela digna 
representação de Portugal e Palmela, Simone!



15% DE DESCONTO 

PARA CLIENTES DAS PISCINAS 

DE PALMELA E PINHAL NOVO
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NOVOS FATOS DE BANHO 
DISPONÍVEIS PARA ENCOMENDA 

NAS LOJAS DAS PISCINAS 

AUDITÓRIO 
DA BIBLIOTECA DE PALMELA 

ENCHEU COM A “COMPETIÇÃO”! 

CONCRETIZADA SEGUNDA FORMAÇÃO 
EM “NATAÇÃO PARA BEBÉS” 

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).
 

No final da tarde de 23 de setembro cerca de 115 pessoas, 
entre nadadores e seus encarregados de educação, encheram 
o Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela para a 
habitual reunião de início de época desportiva em que se 
acolhem, formalmente, os novos nadadores e famílias (cerca 
de um quarto dos presentes), se apresenta a equipa técnica e 
se explica a organização, o funcionamento, o método de 
trabalho e os objetivos desportivos prosseguidos no nosso 
“Clube de Natação” que conta, no presente, com 118 
nadadores desde Pré-Competição até Masters.

Desejamos a todos uma excelente época desportiva de 
2016/2017!

Realizou-se em 24 de setembro, na Piscina de Pinhal Novo, 
uma ação de formação sobre “Natação para bebés - guia da 
relação com os pais”, com a duração de 3 horas, ministrada 
pelos professores Carlos Santos e Eduarda Veloso, no 
âmbito da parceria entre a Sapienta e a Palmela Desporto.

Participaram 24 técnicos que exercem a sua função em 
várias piscinas dos distritos de Setúbal, Lisboa e Évora, 
entre os quais 4 da Palmela Desporto.

Foi apresentada e discutida uma revisão de diversos estudos 
importantes no âmbito da adaptação ao meio aquático de 
bebés e crianças. Em paralelo, os formadores foram 
partilhando a sua experiência e alguns trabalhos realizados 
nesta área.

A próxima ação de formação está agendada para 8 de 
outubro, das 17h00 às 20h00, na Piscina de Pinhal Novo, 
subordinada ao tema “Natação adaptada e terapêutica – duas 
diferentes formas de intervir em meio aquático”, a ser 
ministrada pelo Prof. Luis Cardoso.
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O GINÁSIO ABRE (AGORA) MAIS CEDO – 7H15

ALUNOS DO PROJETO ERASMUS+ NO CAMPO DE JOGOS DE PALMELA

PALMELA COM A SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO 
E O DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 

CELEBRADOS PROTOCOLOS COM TRÊS ENTIDADES 

Desde 5 de setembro que o Ginásio de Musculação e Cardiofitness, do Centro de 
Exercício e Saúde, situado no primeiro andar do edifício da Piscina de Pinhal Novo, 
abre 15 minutos mais cedo nos dias úteis: 7h15.

Deste modo, os dias e horários de funcionamento passam a ser os seguintes:

- De segunda a sexta-feira: das 7h15 às 21h45;

- Aos sábados: das 8h30 às 13h00 e das 16h00 às 18h30.

É mais um (pequeno) contributo ao estímulo à realização de exercício físico regular.

A Palmela Desporto cedeu à Escola Secundária de Palmela a utilização do Campo de Jogos de Palmela, na tarde de 30 de 
setembro, para que 27 jovens da Croácia, Polónia, República Checa e Turquia, integrados no projeto Erasmus+, realizassem 
algumas atividades desportivas como Boccia, Futebol (remate de precisão), Jogos Tradicionais e Orientação, sob a coordenação 
do Prof. José Paulo Pinho.

O Município de Palmela e a Palmela Desporto associaram-se ao 
Instituto Português do Desporto e Juventude para a 2.ª Semana 
Europeia do Desporto, que decorreu entre 24 e 30 de setembro. 
Tratou-se de um evento anual à escala europeia, reunindo 35 
parceiros, sendo parte integrante da campanha #BEACTIVE.       

A Palmela Desporto realizou três novos protocolos com três 
entidades do concelho de Palmela, para a época desportiva de 
2016/2017, que dão continuidade às parcerias que têm vindo a ser 
concretizadas nos últimos anos.
 

O protocolo de cooperação entre a Palmela Desporto e a Escola 
Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pinhal Novo, 
assinado em 26 de setembro, estabelece as condições de 
utilização da Piscina Municipal de Pinhal Novo e do Pavilhão 
Desportivo Municipal de Pinhal Novo pelos alunos desta escola. 
A empresa concede, também, um desconto de 10 % nos preços 
das mensalidades das aulas de natação, de exercício em grupo, no 
Ginásio de Musculação e Cardiofitness e dos Cartões, aos alunos 

e trabalhadores da Escola Secundária que pretendam utilizar as 
piscinas de Palmela e Pinhal Novo.
 

No mesmo dia foi, também, assinado o protocolo com o Centro 
Social de Palmela que define as condições do apoio que a Palmela 
Desporto concede ao Centro de Acolhimento Temporário "Porta 
Aberta" e a casos sociais individuais enquadrados pela instituição 
que, pela sua especificidade, justifiquem um apoio especial, no 
âmbito da política de responsabilidade social da nossa empresa.
 

Finalmente, em 28 de setembro, assinou-se o protocolo com o 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos que define as 
condições de utilização do Pavilhão Desportivo e da Piscina de 
Pinhal Novo por parte das escolas deste agrupamento escolar.

A Semana Europeia do Desporto tem, como principal objetivo, a 
promoção dos benefícios da prática regular do desporto e da 
atividade física junto de pessoas de todas as idades e níveis de 
atividade física.
Em simultâneo, por iniciativa da World Heart Federation e, em 
Portugal, através da Fundação Portuguesa de Cardiologia, 
assinalou-se em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, que 
sublinha a importância da prática desportiva e da adoção de 
estilos de vida saudável. As efemérides foram assinaladas no 
concelho de Palmela, através da realização de um conjunto de 
atividades físicas, nos dias 24, 25 e 29 de setembro - 
Hidroginástica, caminhada desportiva, natação e hidroterapia.
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O APRENDER A NADAR 2016/2017 já começou! 

PALMELA DESPORTO 
E VITÓRIA FUTEBOL CLUBE 
ASSINARAM PROTOCOLO  

INICIADOS DO VITÓRIA 
VENCERAM SPORTING DE CUBA   

O "Aprender a Nadar" reiniciou-se em 3 de outubro na Piscina de Pinhal 
Novo, com as primeiras turmas a pertencerem às escolas básicas Alberto 
Valente, de Pinhal Novo, das Professoras Carla Neves, com 22 alunos e 
Georgina Woywode, com 20 alunos, à escola básica João Eduardo Xavier, 
de Pinhal Novo, da professora Maria Luísa Duarte, com 21 alunos e na 
Piscina de Palmela, com a turma da escola básica de Aires, da Professora 
Ana Duarte, com 26 alunos.
 

Foi assinado em 2 de outubro, no Campo de Jogos Municipal de 
Palmela, pelos presidentes das duas entidades, um novo protocolo 
de cooperação entre a Palmela Desporto e o Vitória F. C.. 

Com esta parceria possibilita-se a utilização do Campo de Jogos 
Municipal de Palmela às equipas de Juvenis e de Iniciados do 
Vitória, para a realização dos seus jogos dos respetivos 
campeonatos nacionais durante a época desportiva de 2016/2017. 
Deseja-se que Palmela possa dar sorte a estas equipas do Vitória e 
que o nosso relvado possibilite a prática de futebol de qualidade e o 
desenvolvimento dos jovens jogadores! 

Realizou-se em 2 de outubro o primeiro jogo da equipa de 
Iniciados do Vitória F. C., em Palmela, no âmbito do protocolo 
celebrado com o Clube. 
A estreia na nova “casa” foi positiva pois a equipa venceu por 
3 a 1 o Sporting Clube de Cuba, para a Série F do campeonato 
nacional de Juniores C. 
Com este resultado o Vitória subiu ao quinto lugar, entre 12 
equipas, estando a dois pontos do quarto classificado, posição 
que garantirá o apuramento para a fase seguinte da prova, após 
disputadas as onze jornadas desta fase. 
O próximo jogo desta equipa em Palmela será em 16 de 
outubro, para a 8.ª jornada, com o Sporting Farense (atual 
terceiro classificado). 

No primeiro curso, que decorre até 15 de dezembro, participam:
- 2 Agrupamentos de escolas;
- 7 escolas;
- 17 turmas;
- 119 alunos do 4.º ano, 164 alunos do 3.º ano e 87 alunos de turmas 
mistas envolvendo alunos dos 2.º ao 4.º anos, num total de 370 alunos 
repartidos por: 
 
Piscina de Palmela:
- 1 Agrupamento de escolas;
- 2 escolas;
- 6 turmas;
- 77 alunos do 4.º ano e 78 alunos do 3.º ano -> Total: 155 alunos.

 Piscina de Pinhal Novo:
- 2 Agrupamentos de escolas;
- 5 escolas;
- 11 turmas;
- 42 alunos do 4.º ano, 86 alunos do 3.º ano, 39 alunos dos 
3.º e 4.º anos, 15 alunos dos 2.º e 4.º anos e 33 alunos dos 
2.º e 3.º anos -> Total: 215 alunos.

 
A organização deste Programa é da responsabilidade conjunta da Câmara Municipal de Palmela, que assegura também os transportes e 
a articulação com as escolas, e da Palmela Desporto que garante a intervenção técnico-pedagógica. A Madrinha deste Programa é a 
nadadora paralímpica Simone Fragoso.
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O QUE OS PAIS DEVEM SABER QUANDO ESCOLHEM UM DESPORTO PARA OS FILHOS 

Saiu um artigo da maior importância para os pais de jovens 
desportistas e não só. O artigo publicado pela Associação 
Americana de Pediatria pretende ser um documento orientador 
para os pediatras e cuidadores de crianças que praticam desporto. 
Não sendo eu pediatra (porque sou cirurgião pediátrico), sou pai 
de um rapaz que adora desporto. Mais, acho que nós pais (e Mães) 
atentos procuramos que os nossos filhos façam muito desporto 
como parte integrante de uma vida saudável. Mas quantos 
desportos devem as crianças praticar? Devem especializar-se 
num só desporto ou diversificar? Quantas horas por semana? 
Estas e outras perguntas são respondidas neste artigo que revê 
tudo o que a ciência conseguiu estudar e provar até ao momento.
 

Indo por partes. Os benefícios do desporto infantil estão 
estudados e são consensuais: melhora as capacidades motoras das 
crianças, facilita a sua socialização, promove a autoestima, o 
trabalho de equipa e a capacidade de liderança, é um divertimento 
saudável. Mas depois há um lado negro do desporto, em particular 
do desporto de competição (isto são dados dos EUA): 
- (1) 70 % das crianças que frequentam desporto ‘organizado’ 
(desporto em clubes) desistem por volta dos 13 anos; 
- (2) Pelo menos 50 % das lesões desportivas em crianças e 
adolescentes são por excesso de esforço (overuse). 
- E para quê? (Continuamos com dados dos EUA). Apenas 1 % 
dos atletas que competem no high-school level (equivalente às 
nossas escolas secundárias) recebem bolsas. E apenas 0,03-5 % 
deles chegarão a um nível profissional. De facto, por muito que 
nos entusiasme imaginar que os nossos filhos serão os 
melhores naquele desporto, a probabilidade de serem atletas 
profissionais é muito muito pequena.
 

Nós (pais) temos tendência a projetar as nossas frustrações nas 
expectativas que criamos para o futuro dos nossos filhos. «Já viste 
como gosta da bola? O puto há-de ser o próximo Ronaldo.» «A 
minha princesa vai ser a bailarina que eu nunca consegui ser.» 
«No que depender de mim, dar-lhe-ei todas as condições para ser 
o melhor.» «E desde cedo, porque eu só não aprendi, porque já fui 
tarde…» É aqui que a porca torce o rabo, porque:
- (1) O desporto infantil não pode servir para apaziguar as 
frustrações dos pais;
- (2) O problema não está em começar tarde um desporto. Esta é 
uma ideia errada que muitos pais têm.
 A estatística americana (que julgo poder aplicar-se à nossa 
realidade) mostra que a especialização num só desporto 
demasiado cedo na vida da criança leva a uma taxa maior de 
desistência da carreira desportiva. Para além do mais, existem 
outros riscos associados ao desporto de competição em idade 
precoce: isolamento social, lesões desportivas, ansiedade, 
depressão e até abuso físico, emocional e sexual por adultos 
envolvidos nas atividades do clube. É mais importante para a 
criança entre os 0 e os 12 anos experimentar muitos desportos. 
Diferentes desportos representam diferentes movimentos, 
diferentes competências físicas, psicológicas e sociais, diferentes 
ambientes, etc.

Em estudos comparativos (agora já com amostras europeias), 
provou-se que a diversificação precoce (ou seja, variar muito 
os desportos que a criança pratica) e a especialização tardia 
(ou seja, centrar num desporto somente mais tarde na 
adolescência) relaciona-se com um maior sucesso desportivo 
em competições de elite. Com exceção de alguns desportos, 
como a ginástica e a patinagem artística, onde o pico de 
performance acontece antes da maturação física, todos os outros 
desportos devem ser praticados em especialização/exclusividade 
após a adolescência.

Posto isto, o artigo resume algumas informações que os pediatras 
e cuidadores devem ter em mente quando discutem a vida 
desportiva das crianças:
 

Primeiro, o foco principal do desporto é a diversão e 
aprendizagem de competências físicas que nos serviram para toda 
a vida. Quanto ao número de horas/semana que a criança deve 
praticar desporto organizado, uma regra que se pode aplicar é: 
número de horas/semana deverá ser sempre menor que a sua 
idade em anos (para um máximo de 16 anos).
 

Segundo, a participação em múltiplas atividades desportivas até 
à puberdade, diminui o número de lesões, stress e burnout dos 
jovens desportistas. A especialização tardia (fim da adolescência) 
relaciona-se com maior sucesso desportivo. A diversificação 
precoce e a especialização tardia aumenta a probabilidade de 
envolvimento desportivo por toda a vida, bem-estar físico futuro 
e possivelmente mais participação em desporto de elite.
 

Terceiro, se um jovem atleta decide especializar-se num só 
desporto, é importante:

1. Discutir com o jovem quais os seus objetivos pessoais e 
distingui-los dos nossos (pais) e dos treinadores.
2. Estar atento ao ambiente de treino e às práticas, para saber se 
estão de acordo com as melhores práticas para aquele desporto em 
específico.
3. Ter pelo menos 3 meses de pausa/ano, dividido em períodos de 
1 mês. Esta pausa refere-se ao desporto que o jovem pratica, mas 
pode/deve ser substituído por outras atividades físicas que 
mantenham a boa-forma do atleta.
4. 1-2 dias por semana de folga do seu desporto pode diminuir o 
número de lesões.
5. Monitorizar o estado físico, psicológico e nutricional dos 
jovens atletas.
 
Pode ler o artigo original em: Sports Specialization and Intensive 
Training in Young Athletes.
 

Fonte: http://www.eosfilhosdosoutros.com/2016/09/4516/

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

WWW.PALMELADESPORTO.PT
facebook.com/palmeladesporto

Nota: No início de uma nova época desportiva e ano letivo considerámos pertinente a inclusão de um artigo de opinião 
sobre este tema que não reflete, necessariamente, a opinião de todos os técnicos da Palmela Desporto.

· September 15, 2016 - João Moreira Pinto – opinião
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Dias 3, 6, 10 e 13 outubro  | 18h45 às 19h45 
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
KRAV MAGA – aula de defesa pessoal
Destinatários – a partir dos 14 anos
Entradas livres e gratuitas

Dia 1 outubro  
10h30 às 11h15 dos 3 aos 5 anos
11h30 às 12h15 dos 6 aos 10 anos)  
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
DANÇA CLÁSSICA – BALLET 
Equipamento necessário – roupa prática (fato de 
treino e sapatilhas e/ou meias).
Destinatários – – crianças dos 3 aos 10 anos inscritos na 
modalidade acompanhados com um dos avós.
Comemoração do Dia Internacional do Idoso 
Entradas livres e gratuitas

Dias 3 a 7 outubro 
Horários de funcionamento das aulas de 
“50+ Programa de Exercício” 
Piscina de Palmela e de Pinhal Novo – Centro 
de Exercício e Saúde (CES)
COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DO IDOSO 
– Dança, Ginástica e Natação
Destinatários – Toda a população com 50 anos ou mais 
não inscritos no Programa
Inscrições nas secretarias das piscinas de Palmela e de 
Pinhal Novo ou nos locais de realização da Dança e 
Ginástica
Entradas livres e gratuitas 

Dias 3 e 7 outubro  | 20h00 às 21h00  
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
SEMANA DO IOGA
Destinatários – a partir dos 14 anos
Entradas livres e gratuitas

Dia 13 outubro  | 18h00 às 18h45  
Piscina de Pinhal Novo – Centro de Exercício 
e Saúde (CES)
DIA DO PILATES MAT 
Destinatários – a partir dos 14 anos
Entradas livres e gratuitas

Dia 16 outubro |15h30 às 18h00   
Piscina de Pinhal Novo
COMEMORAÇÃO 
DO 20.º ANIVERSÁRIO DO 
“50+ PROGRAMA DE EXERCÍCIO” 
Destinatários – Todos os participantes inscritos no 
Programa
Org.: Câmara Municipal de Palmela e Palmela Desporto, E. M.

Dia 16 outubro
  

Piscina de Palmela 
COMEMORAÇÃO DOS 23 ANOS 
DA PISCINA DE PALMELA  
a) De 1 a 15 de outubro: isenção do pagamento da 
inscrição; pagamento integral da mensalidade para 
frequência de 1 a 31;
b) De 17 a 20 de outubro: isenção do pagamento da 
inscrição; pagamento de metade da mensalidade para 
frequência de 17 a 31.

Dia 20 outubro | 10h45 às 11h00   
Mercado Municipal de Pinhal Novo  
EXERCÍCIO, RITMOS E DANÇAS 
PARTILHADAS AULA ABERTA DE DANÇA  
"50+ PROGRAMA DE EXERCÍCIO"  
No âmbito do projeto Mercado da Cidadania
Destinatários – população em geral
Entradas livres e gratuitas

OUTUBRO
 PROMOÇÕES,  ENTRADAS  LIVRES  E  GRATUITAS


