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O Presidente da Câmara Municipal de Palmela

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

ssociado ao Dia Internacional das Pessoas Idosas, assinalado a 1 de outubro, 

o programa Outubro MAIOR celebra, anualmente, no Concelho de Palmela, o 

exercício da cidadania das pessoas de idade maior, o reconhecimento dos seus 

direitos e o legado de conhecimentos, saberes e experiências, contribuindo para 

um olhar positivo sobre o Envelhecimento. Em 2019, o Município e as entidades 

parceiras pretendem que este mês recheado de atividades continue a assumir

se como um espaço especialmente dedicado a estas pessoas, que incentive 

à participação, ao convívio, à aprendizagem permanente, ao diálogo e solida

riedade intergeracionais e à promoção de estilos de vida mais saudáveis e em 

segurança, para uma vida plena e uma maior inclusão na comunidade. 

O programa tem vindo a dar a conhecer práticas, projetos e iniciativas locais, 

promotores do Envelhecimento Ativo e Saudável, que decorrem ao longo de 

todo o ano. Tem vindo, igualmente, a diversificar e a acolher novas propostas de 

atores locais, de mais idade,  famílias e entidades parceiras, que espelham um 

olhar atento às necessidades e aspirações desta faixa etária e aos novos desa

fios da longevidade, numa visão alicerçada no desenvolvimento sustentável e 

nos objetivos da Agenda 2030.

O resultado inequívoco de consolidação das práticas colaborativas da rede de 

parceiros do Outubro MAIOR tem permitido acrescentar valor a esta iniciativa, 

o que nos desafia, por sua vez, a assumir um compromisso cada vez maior com 

o Envelhecimento com qualidade, partindo dos recursos e das oportunidades 

do território. A operação PRIA – Percursos em Rede para a Inclusão Ativa, que 

 estamos a desenvolver com um conjunto de entidades parceiras, é disso exem

plo, enquanto estratégia intermunicipal que pretende criar novas respostas 

para as necessidades destas populações, nos municípios do Território Arrábida 

– Palmela, Sesimbra e Setúbal.

Continuamos, deste modo, a afirmar Palmela Município Educador, Território de 

Convivência, com lugar também, para todas as Idades! 

A

1 outubro | 14h30  |  Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores

PALMELA CHÁ DANÇANTE 2019 
“Um pé de dança e dois dedos de conversa” ao ritmo de valsas, rumbas, tango, chachacha
e muitos outros 

Destinatários: +55 anos
Insc. prévia gratuita, obrigatória e limitada
Org.: Câmara Municipal de Palmela
Apoios: Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores e Palmela Desporto, EM 

2 e 7 outubro | 9h00  |  Loja Móvel do Cidadão

CARTÃO MUNICIPAL IDADE MAIOR + PERTO
Conheça as vantagens do cartão municipal idade maior na Loja Móvel do Cidadão. 
Pode ainda aceder ao seu cartão e apresentar sugestões de melhoria (documentos 
necessários: apresentação do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e última 
declaração de rendimentos) 

Circuitos: 2 outubro: Carregueira e 7 outubro: Cabanas
Destinatários: +55 anos
Org.: Câmara Municipal de Palmela

4 outubro | 10h00  |  Centro de Yoga de Quinta do Anjo 

YOGA PARA TODAS AS IDADES - AULA ABERTA 
Destinatários: +55 anos e jovens
Org.: Centro de Yoga de Quinta do Anjo

11 outubro | 14h30  |  Cineteatro S. João, Palmela

ESPETÁCULO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS)
Talentos na Idade Maior

Destinatários: população em geral 
Org.: Câmara Municipal de Palmela e IPSS na área do envelhecimento (GIQE)

18 outubro | 15h00  |  Biblioteca Municipal de Palmela 
23 outubro | 15h00  |  Auditório Municipal de Pinhal Novo
29 outubro | 15h00  |  Centro Cultural do Poceirão

CINE GERAÇÕES – “PEDRO E INÊS”
Pedro e Inês encontram e reencontramse, vivendo uma das maiores histórias de amor 
em Portugal. Filme de 2018, realizado e produzido por António Ferreira, que é uma 
adaptação do romance de Rosa Lobato Faria “A Trança de Inês” 

Pop-alvo: +55 anos e jovens
Org.: CineClube Odisseia / Associação Juvenil Odisseia
Apoio: Câmara Municipal de Palmela

8 a 22 outubro | 14h30

IDADE+: CICLO CONVERSAS/DEBATE E OFICINAS 
Propostas que sublinham o direito à Participação, à Aprendizagem ao longo da vida

Destinatários: +55 anos 
Inscrição gratuita, obrigatória e limitada
Org.: Câmara Municipal de Palmela

8 outubro  |  Espaço Fortuna - Artes e Ofícios, Quinta do Anjo 

VISITA COM MEMÓRIAS – TERRITÓRIO ARRÁBIDA
Visita ao Espaço Fortuna

14 outubro  |  Biblioteca Municipal de Palmela 

“CHÁ DE MEMÓRIAS” – UMA INFUSÃO DE DESEJOS PARA 
MAIOR CONSCIÊNCIA PELA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
Atividade plástica reflexiva sobre a responsabilidade de todos/as para um futuro 
sustentável dinamizada por “Entre Memórias – Educação Patrimonial Itinerante”

21 outubro  |  Biblioteca Municipal de Palmela

“VOLUNTARIADO NA IDADE MAIOR” 
– MOTIVAÇÕES, INTERESSES E NECESSIDADES 
Momento de discussão  voluntariado e cidadania ativa 55+ anos, dinamizado 
por Câmara Municipal de Palmela e Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)*

*a confirmar

22 e 23 outubro | 10h00  13h00  |  Mercado Municipal de Pinhal Novo

VI FEIRA SÉNIOR DE PALMELA 

EXPOSIÇÃO ITINERANTE “PISCINA MUNICIPAL 
DE PALMELA: 25 ANOS – 1993-2018”

Org.: Câmara Municipal de Palmela e IPSS na área do envelhecimento (GIQE)

30 outubro | 14h30  |  Cineteatro S. João, Palmela

“MUSICANDO”
Espetáculo musical: Fado e música popular portuguesa
Transmissão direta: POPULARFM 90.9Mhz | www.popularfm.com

Insc. prévia gratuita, obrigatória e ilimitada
Pop-alvo: +55 anos 
Org.: Radio PopularFM e Câmara Municipal de Palmela
Apoio: Restaurante “O Forno”


