


Dia Europeu da Solidariedade
e Cooperação entre Gerações

29
abril

Diferentes propostas partilhadas entre gerações
e em família fazem mais sentido! 

Dia Internacional da Família15
maio



Palmela GERAÇÕES
e Dia Internacional da Família
De 29 de abril a 31 de maio, a edição 2022 do
Palmela GERAÇÕES e do Dia Internacional da Família 
interligam-se! Sensibilizam para o capital dos Afetos e o 
lugar das expressões artísticas como geradora de novas 
possibilidades de inclusão.
Hoje mais do que nunca, o sentido da solidariedade 
intergeracional, da disponibilidade e do envolvimento 
familiar é reforçado na defesa de uma sociedade mais 
igualitária, mais coesa, onde os Direitos Humanos sejam 
respeitados.

O papel da Família e as suas representações sociais 
têm vindo a alterar-se significativamente. Permanece, 
porém, a convicção da importância da construção 
individual e coletiva ao longo da vida: familiares, amigos, 
vizinhos, colegas, desconhecidos… todos à sua medida, 
povoam e enriquecem o nosso sentir e estar.

Palmela GERAÇÕES e Dia Internacional da Família são 
iniciativas municipais que surgem da vontade de realçar 
o valor do diálogo, da reciprocidade intergeracional 
e do envolvimento familiar para o desenvolvimento 
harmonioso do território, alicerçadas nos valores da 
Carta das Cidades Educadoras, no Projeto Educativo 
Local e na Estratégia para o Envelhecimento Ativo, 
Saudável e a Relação entre Gerações - Palmela MAIOR.

Edição
2022 

Participe!



09h00 OFICINA DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA INTERGERACIONAL 
    «QUEM CONTA UM CONTO ACRESCENTA UM PONTO» 
    (A)linhas –Costura Criativa Entre Gerações

    Sob o mote de continuar a tecer «Redes de Cumplicidades», esta oficina é um encontro criativo assente   
     numa partilha de histórias e saberes entre jovens e adultos de idade maior. Nesta sobressai a importância  
     do ritmo individual de cada um/a, da riqueza da diversidade e da solidariedade entre as gerações.  
     Assim, por entre conversas partilhadas, desenham-se memórias com técnicas de ilustração e bordado. 

    Com: Agrupamento de Escolas José Saramago, Poceirão   |    Destinatários: jovens e população idade maior      

PROGRAMA

29
abril Centro Cultural do Poceirão



11h30 INAUGURAÇÃO - INSTALAÇÃO ARTÍSTICA
  MANTA DOS AFETOS «REDE DE CUMPLICIDADES» 
   Tendo como ponto de partida a «Manta dos Afetos», esta instalação convida à reflexão em torno da solidariedade  
   intergeracional como dimensão de Palmela Cidade Educadora. 
   Incorpora as anteriores experiências relacionais escola/comunidade e as novas possibilidades geradas em meio rural. 
   Pretende-se um contínuo sublinhar da educação ao longo da vida e do diálogo intergeracional.
   A instalação artística estabelece-se no intuito do reconhecimento das várias mãos que se disponibilizam a tecer a «Manta   
  de Afetos» e valorizar os seus participantes e saberes. 
  Através da reutilização de tecidos, linhas e lãs partilham-se emoções, enaltecem-se as vivências e experiência dos adultos  
  de mais idade e as aprendizagens informais na Escola são (re)valorizadas.

Patente de 29 de abril a 28 de maio, conta com o envolvimento da artista plástica local, Paula Moita*



21h30 ESPETÁCULO DE FLAMENCO E SEVILHANAS 
    «ZAPATEANDO A COMPÁS» 
   Com direção artística da professora Maria José Navarro. 
   Inserido nas Comemorações do Dia Mundial da Dança
   Com: Passos e Compassos e Maria José Navarro

  

               
             Campanha de Educação para o Envelhecimento Ativo e a Relação Intergeracional

«DIREITO A ENVELHECER COM DIREITOS!»
Início da campanha online de sensibilização para o compromisso de todos/as com o Envelhecimento 
Saudável e a Relação entre Gerações através da partilha de vivências e testemunhos dos/as munícipes 
de diferentes idades.
Esta irá decorrer de maio a novembro, nas redes sociais do Município, inserida no Palmela MAIOR – 
Estratégia para o Envelhecimento Ativo, Saudável e a Relação ente Gerações. 

abril

Centro Cultural do Poceirão

15
maio

abril
30



site www.cm.palmela.pt e redes sociais Palmela Município

        Vídeo: «DÉCADA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL: 2021 -2030»

Uma década de ação global concertada sobre o Envelhecimento Saudável é urgente num mundo em mudança, 
em que mais de um bilhão de pessoas tem 60 ou mais anos.

Documento: «PALMELA MAIOR - Estratégia Municipal para o Envelhecimento     
                           ativo Saudável e a Relação entre Gerações:2021 2025»
                           Missão, Prioridades e Eixos

                                Visualize aqui 

Em
destaque 

abril
29



Ao longo 
do mês de 

maio

Paula Moita, designer gráfica, ilustradora, criadora e com toda a certeza Sonhadora. Interessa-se por design inclusivo e arte participativa. Têm a 
ambição de fazer os outros acreditarem  no seu poder de CRIAR, e num mundo melhor à sua volta. No seu percurso destaca-se DAR COR À VIDA, um 
projeto de humanização de espaços hospitalares, A.BRAÇO.TE -Instalação comunitária e SER-DE DENTRO PARA FORA - Saúde Mental através da 
Arte e MUSEUS DE BRINCAR- Projecto Artistico que visa  valorizar as memórias afetivas do simples gesto de Brincar. 

*

16-31
maio  Agrupamento de Escolas José Saramago, Poceirão 

                EXPOSIÇÃO 
«QUEM CONTA UM CONTO ACRESCENTA UM PONTO» 
Exposição de ilustração com técnica de recortes e ilustração bordada de autoria do grupo (A)linhas – Costura 
Criativa entre Gerações sob a direção artística de Paula Moita resultante da Oficina de Criação Artística 
intergeracional.



Entrada Livre
Destinatários: população em geral

Informações: 212 336 606 | 212 336 655 


