
Estimados/as  avôs/avós

Comemora-se hoje o Dia dos Avós e não posso, por isso, deixar de felicitar os avôs e as avós 
do nosso concelho pelo seu importante papel na transmissão de valores e conhecimentos, 
pela disponibilidade e partilha do seu tempo com os mais novos, nas brincadeiras, 
nas conversas e nos afetos.

Vivemos um tempo de ritmos, desa�os e responsabilidades cada vez mais acelerados e, 
muitas vezes, os avós e as avós são pilares fundamentais na vida familiar. São, também, 
uma reserva de carinho e sabedoria que, com a sua experiência e memórias, enriquecem 
as gerações mais novas.

Palmela é um Município de Todas as Idades, onde a solidariedade entre gerações é uma 
prioridade das nossas políticas sociais. Promovemos, por isso, o envelhecimento ativo, um 
dos princípios de Palmela Território Educador, valorizando o papel das pessoas de Idade 
Maior, reforçando a intervenção fundamental das instituições particulares de solidariedade 
social, das escolas, associações juvenis, culturais e desportivas, das empresas e comércio 
local, no sentido de transformarmos o processo de envelhecimento em oportunidades 
que o próprio tempo concede. De fazer mais e melhor. De partilhar e receber. Onde 
se respeitam todos os projetos de vida, interesses e motivações de diferentes idades. 
Onde todos contam para o futuro.

Em Palmela, estamos gratos e reconhecidos às avós e aos avôs que tanto têm contribuído 
para o desenvolvimento social e humano do nosso concelho e que continuam, todos 
os dias, a dar-nos motivos de orgulho.

O Presidente da Câmara 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

DIA DOS AVÓS



O papel dos Avós nos dias de hoje. 
À conversa com… Maria Lin Moniz e os netos, 
Gabriel e Rafael

“Ser avó é sentir uma alegria e uma urgência tais, que nos leva a ir, literalmente, até ao �m do 
mundo para estarmos com os netos. É ter a possibilidade de reviver a infância dos nossos próprios 
�lhos, mas agora de forma mais serena, sem a ansiedade, a pressa e a pressão a que estávamos 
sujeitos quando éramos mais jovens, tínhamos a nossa pro�ssão e cuidávamos deles.
Não quer isto dizer que os avós têm agora mais tempo. Pelo contrário, os avós de hoje vão-se 
mantendo social e pro�ssionalmente ativos e intervenientes durante mais tempo do que os avós 
de há duas décadas por exemplo, e por isso nem sempre estão disponíveis porque têm a sua própria 
vida. Mas dispõem de um capital intelectual e afetivo acumulado, que lhes permite estarem mais 
próximos dos netos e entenderem melhor o seu mundo, manterem-se como uma importante 
referência familiar e, de certa forma, amenizarem a vertente mais rígida do papel dos pais. 
Como é costume dizer-se, “os avós estragam os netos com mimos”… Mas ainda bem que assim é.
Adoro estar com os meus netos, ajudá-los naquilo que sei e posso. É um privilégio vê-los crescer 
e saber que eles também trazem consigo uma parte de mim”. 

Maria Lin Moniz

“Os avós são muito importantes, porque nos ajudam em muitas coisas como, por exemplo: 
a fazer os T.P.C. ou a cuidar de nós”. 

Gabriel Moniz

“O avô é muito brincalhão e a avó ajuda a fazer os trabalhos de casa e ajuda a plantar ervas 
na minha horta. Os avós dão muito carinho e são muito meus amigos e eu adoro-os”. 

Rafael Moniz

Maria Lin Moniz, 60 anos, reside na freguesia de Pinhal Novo. Professora aposentada na Escola 
Secundária de Palmela. Avó de quatro netos: três rapazes de 16, 8 e 6 anos, respetivamente, e de uma 
menina de 3 anos.  Colaborou no projeto municipal CLIQUE SEM IDADE, na O�cina “Computadores, livros 
e lápis”, realizada em Poceirão com o objetivo de sensibilizar a população 55+, para a leitura e escrita.

Ocupações atuais: professora de Inglês na Universidade Sénior de Setúbal, tradutora e investigadora 
da Universidade Católica Portuguesa. 
Outros interesses/hobbies: jardinagem, livros, piano e natação. 

Gabriel Moniz, 8 anos, passou para o 4º ano, e Rafael Moniz, 6 anos, 
passou para o 2º ano, estudantes no concelho de Palmela.



A divulgar…
As IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social sem �ns lucrativos locais assinalam o Dia dos Avós, 
com diferentes propostas que reforçam a Relação entre Gerações no Município de Palmela.

26 JULHO | 2016

AIP-ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE PALMELA 
A MÚSICA UNE GERAÇÕES
10h30 | Construção de Painel com letras de musicas tradicionais infantis dos Avós
14h30 | Sessão de movimento com Avós e netos, professora Célia Pacheco
16h00 | Lanche convívio entre gerações

Destinatários: associados AIP, crianças e jovens

ARPI-ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHAL NOVO
10H30 | ENCONTRO AVÓS E NETOS - Partilha de lembranças entre gerações 

Destinatários: pessoas idade maior ARPI, crianças Creche “Nova Arvore”  

15h30 | APRESENTAÇÃO DE VIDEO “DOS AVÓS PARA OS NETOS” 
Os Avós são os protagonistas de um pequeno �lme a partilhar no FacebooK dos netos

Destinatários: pessoas idade maior ARPI, criança e jovens

AIRP-ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DE POCEIRÃO
10h00 | PIC NIC INTERGERACIONAL no Parque Urbano de Albarquel

Destinatários: pessoas idade maior ARPI, crianças e jovens

CASA DO POVO DE PALMELA – CENTRO SOCIAL EM LAGAMEÇAS
15h00 | LANCHE CONVÍVIO ENTRE GERAÇÕES

Destinatários: pessoas idade maior, crianças - Casa do Povo de Palmela – Centro Social em Lagameças

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
15h00 | LEITURA DE HISTÓRIAS
Histórias sobre “Os Avós” contadas pelas pessoas idade maior do Centro de Dia às crianças do ATL 

            LANCHE CONVÍVIO 
Destinatários: pessoas idade maior, crianças - Centro Social Paroquial de Pinhal Novo

FUNDAÇÃO ROBERT KALLEY, PALMELA
14hh30 | TROCA DE SABERES – LANCHE CONVÍVIO 

Destinatários: pessoas idade maior Fundação Robert Kalley, crianças e jovens

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PALMELA
15H00 | TARDE DE CONVÍVIO

Destinatários: pessoas idade maior - Santa Casa da Misericórdia de Palmela

UNIÃO SOCIAL SOL CRESCENTE DA MARATECA
15h00 | LANCHE CONVÍVIO COM BAILE

Destinatários: pessoas idade maior e netos

Os parceiros do cartão municipal IDADE MAIOR (população 60+) associam-se às celebrações do Dia dos Avós. 
Fica o convite a avós e netos!

Café Doce Amargo – Cafetaria | Mercado Municipal de Pinhal Novo
entre as 7h00 e as 18h00  - desconto 10% em despesas a partir de 2,50€ para a população 60+ bene�ciária do cartão 
municipal IDADE MAIOR - cartão A e B

FORTUNA – ARTES E OFÍCIOS – um espaço com História | Estrada Nacional, 379 - Quinta do Anjo
www.espacofortuna.com | facebook/EspaçoFortunaArteseOfícios. Descontos: 20% em artigos loja (cartão A)
15% em artigos loja (cartão B) | 20% em ATELIER (cartão A e B) - mediante  marcação: 212 871 068 

+ info.: www.cm-palmela.pt | 212 336 606
  

cartão municipalIdade MaiorCidadania Ativa da população 60+


