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Palmela Município Educador
SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO
ENTRE GERAÇÕES
Ser Município Educador é também, procurar facilitar o Diálogo entre Gerações, desafiar
a realização de projetos comuns e partilhados. Tal pressupõe identificarmos o território
como um espaço privilegiado de convivência, pluralidade, diversidade de vivências
e saberes e de aprendizagem permanente, com lugar para todas/os e onde cada um
tenha lugar.
Nos dias de hoje, a Solidariedade Intergeracional nem sempre é espontânea porém,
pode e deve ser construída, ensinada, aprendida, treinada e estimulada de forma a haver
mais continuidade e proximidade entre as gerações. E são múltiplos e recíprocos os seus
benefícios…, partilha de saberes, memórias, alegrias, anseios, afetos, novas ideias e visões.
Conscientes da sua importância numa sociedade envelhecida e ainda, marcada
por estereótipos relativamente aos mais velhos, a Relação Entre Gerações é uma das
prioridades das nossas políticas de Envelhecimento Ativo, motivados pelo empenho,
disponibilidade e envolvimento dos atores locais. Acreditamos que o papel de cada
um de nós é determinante no compromisso coletivo e que a Educação é o motor
das mudanças.
Assim, saudamos o Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre Gerações, a 29 de
abril, como forma de sensibilização para a importância de um Município de todas as Idades,
onde os direitos das Pessoas independentemente da sua idade sejam respeitados.

O Vereador

Adilo Costa

RELAÇÃO ENTRE GERAÇÕES
A Educação acontece, no e a partir do território de Palmela, como um direito de todos/as, de acordo
com o PEL - Projeto Educativo Local. As práticas intergeracionais desenvolvidas nos últimos anos
em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Escolas, Associações, Empresas
e Comércio local, sublinham o respeito, a partilha, o convívio entre gerações, a educação e a
criatividade ao longo da vida.

Práticas
Conto, Curta metragem intergeracional “O telemóvel e o frigorífico” e Pintura mural
intergeracional, na sede do Grupo 40 dos Escoteiros de Palmela, alunas/os da Escola Secundária
de Palmela e participantes CLIQUE SEM IDADE. (2012/2013);
Teatro, a partir do Conto intergeracional “O telemóvel e o frigorífico”, população idade maior e
alunas/os da Escola Secundária de Pinhal Novo (2014);
Oficinas de Noções Básicas de Informática no Agrupamento de Escolas José Saramago em Poceirão,
ações dinamizadas em colaboração com alunas/os (2014);
Afetos 100 Idade, mostra de práticas intergeracionais na Escola Secundária de Pinhal Novo - alunas/os do
Curso Vocacional, participantes CLIQUE SEM IDADE e população idade maior das IPSS (2015);
Roda de Leitura Intergeracional “À Roda do Castelo de Vento, História e Estórias” – Igreja
de Santiago, Palmela, integrada no Programa Fantasiarte, alunas/os da Escola Secundária
de Palmela. Participação de Ana Maria Magalhães, e Ruy de Carvalho (2015);
Instalação de Rua “Flores… Muitas flores… entrecruzares de vivências, saberes e afetos” no Centro
Histórico de Palmela, alunas/os da Escola Secundária de Palmela, da EB Joaquim José de Carvalho, da
EB Palmela 2, participantes CLIQUE SEM IDADE e população idade maior das IPSS (2015);
Painel de Azulejos Intergeracional “Flores… Muitas flores da ARRÁBIDA… entrecruzares
de vivências, saberes e afetos” no Centro de Recursos para a Juventude de Palmela, alunas/os
da Escola Secundária de Palmela, da EB António Matos Fortuna, Quinta do Anjo, participantes
CLIQUE SEM IDADE, população em geral (2016).

Um Território Educador valoriza a RELAÇÃO INTERGERACIONAL
PRINCIPIO 3 - CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS

Olhares

Paula Popovici, 16 anos, Quinta do Anjo
“Procurei transmitir a importância das
diferentes gerações no nosso concelho.”

Aluna da Escola Secundária de Palmela, autora do logótipo Palmela, Município de Todas as Idades,
trabalho vencedor do Concurso de Imagem Gráfica “No Município de Palmela a IDADE é (a) MAIOR!” 2015/16, promovido pela autarquia e dirigido aos alunas/os das Escolas Secundárias do concelho.
Este concurso procurou facilitar junto dos jovens a abordagem do tema do Envelhecimento Ativo
e da Relação entre Gerações.

Opiniões
Aprender
Respeito
Compreensão
Amizade
Partilha
Experiência
Solidariedade
Oportunidade
Família
Saber +
Conhecimento
Recolha de Opiniões das/os jovens e população idade maior sobre Relação entre Gerações é...
2016

Um Território Educador valoriza a RELAÇÃO INTERGERACIONAL
PRINCÍPIO 3 – CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS
A cidade educadora deverá encorajar o diálogo entre gerações, não apenas enquanto fórmula de
coexistência pacífica, mas como procura de projectos comuns e partilhados entre pessoas de idades
diferentes. Estes deverão ser orientados para a realização de iniciativas cujo valor consistirá no carácter
intergeracional e na exploração das capacidades e valores próprios de cada idade.

Informa +
Dia Europeu da Solidariedade entre Gerações |29 abril
Assinalado desde 2009, este dia é um apelo para a importância de construir uma europa amiga de
todas as idades, onde os direitos das pessoas mais velhas sejam respeitados e se promova o
Envelhecimento Ativo. Tal, implica criar a igualdade de oportunidades no acesso à educação, saúde e
emprego, dar competências aos cidadãos para que intervenham no seu processo de envelhecimento,
promover a participação das pessoas na vida em sociedade, estimulando o exercício da cidadania,
garantir um ambiente físico de qualidade, promover a inclusão de todas/os.

Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão
Campanha promovida pelos Núcleos Regionais do Centro da EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza /
Portugal em conjunto com os Conselhos Locais de Cidadãos, desde 2016.
Objetivo: sensibilizar a comunidade em geral para a importância de não discriminação de pessoas com
deficiência e incapacidades, pessoas idosas, pessoas desempregadas, migrantes e minorias étnicas,
famílias em situação de pobreza e pessoas sem abrigo, ex-toxicodependentes e ex-reclusos enquanto
grupos, que estão ainda sujeitos a preconceitos e estereótipos negativos.

A divulgar …
Diferentes atividades no Município convidam as Gerações a participar em conjunto
Comemorações do Dia Mundial da Dança,
promovidas pela DançArte /Passos e Compassos

29 abril, sábado
14h00 - 19h00 | Largo de S. João, Palmela

Dança ao Largo
Aulas diversas de participação livre
Org: Câmara Municipal de Palmela com Passos e Compassos /Dançarte

21h30 | Cine-teatro S. João, Palmela

Al-Andalus
Um espetáculo onde a música se funde com a dança, numa viagem pela magia do flamenco e dos sons
de Espanha. Al-Andalus junta, pela primeira vez, os músicos da Orquestra Nova de Guitarras com um
grupo de flamenco, numa pesquisa de criação e fusão entre a música, o canto e a dança.
Direção artística e organização: Miguel Madaleno e Maria José Navarro
Bilheteira: 5,00€
Apoio: Câmara Municipal de Palmela e Passos e Compassos/ Dançarte

23h30 | Cine-teatro S. João, Palmela

Mambo Golden Party
Festa de Salsa com DJ argentino Pablo Bat
Estreia das coreografias de salsa dos grupos Karel Flores Portugal e Mambo Dancers.
Entrada: gratuita
Org: Câmara Municipal de Palmela com a Escola Dança & Companhia.

16h00 | Auditório Municipal de Pinhal Novo
Cinema OZZY
A vida perfeita de Ozzy, um adorável e calmo cão beagle, está prestes a modificar-se completamente …
Animação | Class. etária M/6 |90 min.
Vozes Tiago Teotónio Pereira, Filipa Areosa, Diogo Valsassina. Realização Alberto Rodríguez
Org: Câmara Municipal de Palmela

