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“Tornamo-nos melhores pessoas 

Quando damos um pouco de nós aos outros”. 

  

  

Caros, 

 

No arranque de mais um ano de vida da nossa Associação é tempo de vos 
apresentar uma breve reflexão sobre o que fizemos no ano transato e o que 
nos propomos fazer, em linhas gerais, durante este ano. 

A essência da nossa Associação é a sua matriz autárquica pois foi sobre ela 
que nos associámos e que juntos construímos este projeto desde 2012.  

Apesar disso, ao longo da nossa caminhada, fomos capazes de 
conceber  iniciativas de interesse comum.   

Fomos muito além matriz que nos fundou. 

Muitas páginas foram viradas na história da nossa vida coletiva e acredito 
que teremos a oportunidade de desfolhar tantas outras.  

A persistência que nos caracteriza, a dedicação às comunidades sintrenses, o 
espírito de união que impera entre nós e a responsabilidade que carregamos 
pela expressão eleitoral que alcançámos em diferentes momentos, são os 
nossos trunfos. 

Esta breve exposição é uma parte do que fizemos em 2018. 

Acredito que faz sentido dar vida à vida da Associação que nos une.   

 Acredito que faz sentido continuar a trilhar os caminhos do Concelho. 

Acredito que continua a valer a pena estarmos juntos para fazermos 
por Sintra.  

 

Marco Almeida 
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2018_ATIVIDADE REVISITADA 

 

Março  

3 Eleição para os Órgãos Sociais, Espaço da Galeria Real, em S. Pedro 

 

Foram apresentadas listas para a Assembleia Geral, Conselho Executivo, Conselho 
Fiscal e ainda para as estruturas de apoio, a saber: Gabinete de Estudos e Gabinete 
de Formação Autárquica. 
 

 

Abril  

14 Tomada de Posse dos Órgãos Sociais, Espaço Multiusos, em Pero 

Pinheiro 
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Maio  

4 1ª Reunião do mandato 2018/2021 dos Órgãos Sociais e das Estruturas de 

Apoio da Associação, Sala de Formação dos Bombeiros Voluntários de 
Algueirão Mem-Martins. 
 

 Foram apresentadas propostas quanto à metodologia a seguir, sugerida a constituição 
de grupos temáticos para exploração da possibilidade de organização de encontros e 
conferências e salientada a importância de dar bom curso ao projecto “Sintra em 
Conferência”, que nos anos anteriores ganhara relevância, quer pelos temas abordados 
quer pela notoriedade dos oradores convidados. 

 
 A troca de impressões acerca de questões relativas à divulgação teve também lugar, 

evidenciando-se a pertinência da informação sobre Reuniões Camarárias, Sessões da 
Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, ser extensiva aos que integram os 
Órgãos Sociais e demais estruturas de apoio da Associação. 

 
 
 

Agosto  

25 Ação de Recolha de águas para os Bombeiros, Hipermercado Pingo 

Doce do Fórum Sintra.  

 Com o objectivo a residir na sua distribuição 
pelos Bombeiros, atendendo à necessidade 
deste tipo de produto nas operações de 
combate aos fogos, para as quais são 
regularmente chamados, a ação foi organizada 
em 3 turnos. 

Uma camioneta com uma capacidade de 3,5 
ton. cheia de águas, correspondendo a uma 
quantidade estimada de 1.500 litros, foi o 
resultado desta iniciativa.  
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Apesar de entregue na Corporação de Algueirão, Mem-Martins, importa ressalvar que 
quando há deslocações para fora do Concelho,  

esse tipo de bem é distribuído por todos os efetivos que se encontrem no teatro de 
operações, pelo que acabarão por ser muitos os bombeiros de diferentes corporações 
os beneficiários da generosidade e solidariedade de todos quantos para tal 
contribuíram. 

 

Novembro  

                     30 Jantar 6º Aniversário, Salão de Festas de José Manuel Patrão  

Foi acompanhados de umas centenas de amigos 
que o celebrámos. Saiu mais reforçada ainda a 
nossa vontade de servir os Sintrenses. 
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Dezembro  

   Natal Solidário 
Quisemos marcar a quadra natalícia com a entrega de presentes a crianças sinalizadas através 
de instituições concelhias. 

O desafio consistia em angariar brinquedos, livros ou roupas (artigos novos ou usados) para 
crianças até aos 12 anos e aí entrou o pedido para o envolvimento e colaboração no sentido de 
serem muitos a ajudarem a reuni-los, fazendo-os chegar até ao início de Dezembro ao grupo 
de trabalho que se voluntariou para o efeito.  

 

O tamanho da generosidade foi grande e diversificada, composta por brinquedos, livros, roupa 
e artigos de bebé, tendo tido como destinatárias as crianças apoiadas por seis instituições de 
seis freguesias do Concelho: 

 Grupo de Voluntários de Rio de Mouro (Freguesia de Rio de Mouro); 
 Associação Juvenil "A Ponte" e Casa de Sant'Ana (Freguesia de Algueirão, Mem 

Martins); 
 Paróquia de Santa Marta (Freguesia de Casal de Cambra); 
 Pólo da "Ajuda de Mãe" (União de Freguesias de Queluz e Belas); 
 Obra da Imaculada Conceição (União de Freguesias de Almargem, Pero Pinheiro e 

Montelavar) 
 Associação "Novo Mundo" (União de Freguesias de Sintra). 

Terão sido muitos os sorrisos das crianças que receberam os presentes distribuídos, e esse foi, 
na realidade, o maior dos presentes para todos nós. 


