
                                                                                                                     

DIA DOS AVÓS

A 26 de julho, a celebração do Dia dos Avós no Município reforça o lema Palmela-
Município de todas as IDADES e reconhece a importância das Memórias, Histórias, 
Afetos e Percursos entre Gerações. 

A preservação da Memória, das suas gentes e locais, é um dos desafios de um Território 
Educador, enquanto espaço facilitador da partilha, do diálogo, da aprendizagem 
permanente, da transmissão de conhecimentos, da ligação entre as gerações, 
de ambientes de inovação criativa e de (re)construção das identidades.

É com esta forma de estar, que ao logo do ano, decorrem múltiplas as iniciativas e projetos 
desenvolvidos pelo Município e parceiros, entre eles, as IPSS - Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, Escolas, Associações, Comércio local, Empresas e outras 
organizações, que procuram transformar o processo de envelhecimento em novas 
oportunidades de realização, estimulando o direito a uma cidadania ativa da população 
idade maior. São ações que sublinham o seu capital de conhecimentos, as experiências, 
as memórias, as vivências e as mais valias das aprendizagens e das relações recíprocas 
entre gerações.

A solidariedade e cooperação entre gerações perpetuam o legado imaterial dos valores, 
das tradições, das histórias em e da família e das comunidades, transmitindo visões 
do mundo e das pessoas, possibilitando a convivência de diversos modos de pensar, 
sentir e agir.

Convidamos assim, Avós e Netos/as do Concelho de Palmela a participarem nas atividades 
conjuntas para a celebração do Dia dos Avós, desejando que estas sejam também uma 
oportunidade de descobrir e reavivar boas Memórias!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro
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HISTÓRIAS, MEMÓRIAS ENTRE 
GERAÇÕES E O PAPEL DOS AVÓS 
NOS DIAS DE HOJE.

À conversa com… Joaquim Maria 
e a neta, Inês
 
“Ser avô é dar carinho, amor, ter tempo para contar histórias por vezes, inventadas... É saber 
educar, transmitir valores, orientar e repreender quando necessário. É muito mais do que ser pai 
duas vezes! Faço aos netos/as o que não consegui fazer aos filhos. Desde os cinco meses que são 
os Avós que acompanham a Inês, de oito anos e a Rita, de três anos, em tudo que é necessário
 para o seu bem-estar, uma vez que os pais estão a trabalhar. 
É uma experiência de aprendizagem mútua, de partilha de conhecimentos. É importante passar 
as memórias às gerações mais novas, viver o presente e olhar o futuro! Tenho por hábito dizer 
que quero ter idade, não quero ser velho ! E que o direito à Felicidade não tem idade, a sonhar, 
a fazer planos, procurando assim, ultrapassar eventuais dificuldades que podem surgir 
em qualquer idade! 
Tenho orgulho em ser Avô e em todos/as os meus netos/as!”
          Joaquim Maria   

“Os Avós são muito importantes para mim. Ajudam-me a fazer os trabalhos de casa, às vezes 
deixam-me fazer coisas com eles e dão-me carinho, amor. Eu aprendo muito com os meus Avós, 
como ser responsável e ouvir com muita atenção. Passeio, vou ao parque com meu Avô 
e às vezes, faço doces com a Avó. Os meus avós contam histórias e cantam músicas antigas. 
Eu costumo cantar cante alentejano com o meu avô e com o coro da escola. Eu não tenho 
muito tempo livre, mas gostava de brincar ainda mais com meus avós.”
            Inês

Joaquim Maria, 69 anos, reside no Bairro Alentejano, Avô. Tem três netas, um neto e um 
bisneto. Reformado. Responsável do Grupo Coral 1º de Maio do Bairro Alentejano. Desde 
2015 é também Voluntário no projeto “Encontro de Gerações” da EB Bairro Alentejano 
desenvolvido em articulação com o Grupo Coral, onde passa o testemunho do cante 
alentejano a alunos/as do 1º ciclo, entre eles a sua neta. 

Interesses: Associativismo; Cante Alentejano; Caminhadas; Natação; Ginástica e Dança -
– no âmbito do Programa municipal de Exercício 50+.

Inês, 8 anos, aluna do 2º ano da EB Bairro Alentejano. Integra o projeto Encontro de Gerações.

Interesses:  Cantar; Cante Alentejano.

                                                                                                                     



                                                                                                                     BOAS PRÁTICAS LOCAIS

Encontro de Gerações - Projeto 
Educativo da EB Bairro Alentejano
O cante alentejano passou a ser motivo de Encontro de Gerações nesta 
Escola, a partir do ano letivo 2015/16. Dinamizado em colaboração com 
o “Grupo Coral 1º de Maio do Bairro Alentejano”, em que muitos dos seus 
elementos são avós dos alunos/as, o projeto traduz a importância da 
abertura da Escola à comunidade e da Relação entre Gerações. Valoriza as 
aprendizagens informais, como oportunidade apelativa dos/as alunos/as 
reforçarem e diversificarem os seus conhecimentos, favorecendo o convívio e 
as partilhas entre “Avós e Netos”. 

“Procuramos, em articulação com o Grupo Coral, continuar a educar as crianças 
para a memória coletiva - o cante alentejano, parte integrante da cultura 
portuguesa e património mundial que incorpora a música e a poesia, sem recurso 
a instrumentos e ao mesmo tempo, sensibilizar para 
o Envelhecimento Ativo e a Cooperação Intergeracional”.

     Luísa Lopes, Coordenadora, EB Bairro Alentejano

Objetivos: Sensibilizar as crianças para a importância de conhecer e preservar 
o património cultural do Cante Alentejano e facilitar a aproximação das Gerações.

Atividades: Ensaios semanais às sextas-feiras, de manhã, com a colaboração 
de representantes do Grupo Coral; Apresentação de modas alentejanas 
pelo Grupo Coral; Pesquisas sobre Grupos Corais e trajes tradicionais dos 
cantadores; Atualização de placard informativo; Atuações intergeracionais 
em datas comemorativas na Escola ou a convite de outras entidades - 
Ex.: Celebrações do 25 de Abril, Receção à Comunidade Educativa Palmela 
– Momento Convívio; II Congresso da Anciania, Setúbal, promovido pelo ICE – 
Instituto das Comunidades Educativo e outros parceiros, entre eles, a Câmara 
Municipal de Palmela.

Destinatários: Conjunto dos/as aluno/as do Pré-Escolar até ao quarto ano 
da EB Bairro Alentejano em cada ano letivo.

Parceiros: Grupo Coral 1º de Maio do Bairro Alentejano

Contato: 212 131 845 | eb.bairro.alentejano@gmail.com



Encontro de Gerações

http://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/5720/20170427_155057.mp4


A DIVULGAR

26 julho 2017 - Dia dos Avós em Palmela
 

10h00-15h00 | VISITAS, HISTÓRIAS, MEMÓRIAS ENTRE GERAÇÕES - MUSEU 
DA MÚSICA MECÂNICA E ALMOÇO CONVÍVIO NO FORNO
Aliando as TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação ao Património Cultural 
Local, o CLIQUE SEM IDADE desafia Avós e Netos à partilha de muitas Histórias, 
Memórias e Afetos.
   
10H00 | Museu da Música Mecânica
Visitas, Histórias e Memórias entre Gerações 
O Museu à distância de um Clique, visita digital, Espaço auditório

Visita livre à exposição temporária “Caricaturas no Museu”, de Carlos Laranjeira 
e ao espaço exterior Quinta do Rei

Visita orientada à coleção permanente de Instrumentos de Música Mecânica 
pelo colecionador Luís Cangueiro

12h30 | Restaurante O FORNO 
Almoço Convívio Avós e Netos

Destinatários: população 55+ (prioridade a participantes Clique SEM IDADE); crianças e jovens 
Valor almoço: 7,50€
Org.: Câmara Municipal de Palmela
Apoio: Museu da Musica Mecânica; Restaurante O Forno

O Projeto Educativo Local (PEL) pretende caracterizar a identidade educativa 
do território de Palmela, otimizando a rede local de saberes, competências 
e recursos. Este projeto corporiza o Movimento das Cidades Educadoras.

Missão: Compromisso coletivo do Município de Palmela na sua função educadora, 
que promove as competências que capacitam a/o cidadã/o para a compreensão 
e ação no mundo.

Visão: Palmela, Cidade Educadora, onde cada cidadã/o exprime e afirma a sua 
singularidade, criatividade e responsabilidade, contribuindo para o bem comum.

Valores: Beleza | Compromisso | Dignidade e Respeito | Felicidade | Igualdade e 
Equidade | Participação | Responsabilidade | Universalidade | Conhecimento

Divisão de Educação e Intervenção Social | 212 336 606
deis.geral@cm-palmela.pt | http://pelpalmela.blogspot.pt
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