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APRESENTAÇÃO 

 
 

Com a realização das eleições para os órgãos 
sociais do Centro de Cultura e Desporto 
Sintrense para o período 2018-2021, inicia-se 
um novo ciclo da vida da nossa associação. 
 
Uma das linhas programáticas da atuação da 
Direção do CCDS para este período é 
exatamente melhorar a comunicação e 
interação com os associados. 
 

08 - Melhorar a organização interna do CCDS, 
em especial a comunicação com os associados 
tendo em vista a divulgação das atividades 
desenvolvidas. 

  
Nesse âmbito, a informação assume particular 
importância, razão pela qual iniciamos agora a 
publicação deste boletim informativo, que se 
pretende com regularidade.  
 
Outras medidas ao nível da comunicação se 
encontram perspetivadas, nomeadamente a 
alteração/ modernização do nosso sítio na 
Internet e a edição de página na rede social 
Facebook. 
 
Para que seja atingido este objetivo de 
melhoria da comunicação com e entre os 
associados afigura-se essencial ter o seu 
feedback. Mas a participação dos associados é 
também requerida para a apresentação de 
sugestões, por exemplo de atividades, que 
considerem contribuir para o fortalecimento da 
nossa associação, o que constitui um 
compromisso que assumimos no programa 
eleitoral: 
  

(…) manifestando ainda a Lista A o seu 
compromisso em ponderar a exequibilidade 
de acolher e apoiar outras atividades que os 
associados venham a propor. 
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TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

DO CCDS 

 
 

Os novos órgãos sociais do Centro de Cultura e 
Desporto Sintrense tomaram posse no passado 
dia 27 de novembro, na sala polivalente das 
instalações da DSST da Câmara. 
 

Deixamos algumas imagens da cerimónia. 
 

 
Da esquerda para a direita: presidente da Assembleia 

Municipal cessante, António Ramos; presidente da Direção, 
João Castanho; presidente da Assembleia Geral, Mário João 

Machado; presidente do Conselho Fiscal, Ana Reis 
 

 
        
 

 
GALA DOS CAMPEÕES 

 
 

Realizou-se no passado dia 11 de dezembro a 
“Gala dos Campeões”, promovida pela Câmara 
Municipal de Sintra onde estiveram em 
destaque os nossos atletas do Tiro com Arco, 
campeões nacionais por equipas, seniores,        
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recurvo nas categorias de sala e campo 
(Domingos Repas, Luis Gonçalves, Eduardo Dias 
e Rui Alcaparra), campeões nacionais por 
equipas, cadetes, recurvo nas categorias de sala 
e campo (Tiago Matos, João Alves, João 
Madeira), campeão nacional individual, 
cadetes, recurvo na categoria de campo (Tiago 
Matos). 

  
 

FESTA DE NATAL  

 
 

Realizou-se no passado dia 9 de dezembro a 
Festa de Natal dos filhos dos associados do 
CCDS 
 
Este ano a Festa a Festa foi na sua esmagadora 
maioria animada por atividades de 
trabalhadores associados, nomeadamente do  
grupo de danças Afro-Latinas (que mobiliza 
atualmente cerca de 25 associados) e do grupo 
de teatro “Os Cintrões” (com mais de 20 
participantes associados, trabalhadores e 
familiares). 
 

 
Animação infantil 

 

 
Danças Afro-Latinas 

 
2 

 
Grupo de Teatro 

 

 
 

Após o final da Festa foi efetuada a distribuição 
dos presentes aos filhos dos associados do 
CCDS. 

 
 

ASSINATURA DE PROTOCOLO COM A  
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALAGAMARES 

 
 

Foi assinado no passado mês de dezembro um 
protocolo de colaboração entre o CCDS e a 
associação cultural Alagamares, para promover 
a cooperação entre ambas as associações tendo 
em vista facilitar o acesso aos seus membros e 
às diferentes atividades que por si sejam 
desenvolvidas e aos seus espaços e meios.  
 

Esta notícia será desenvolvida no próximo 
número do inform@CCDS. 
 
Para assegurar a divulgação desta informação é essencial 
o fornecimento pelos associados dos seus endereços 
eletrónicos, apelo que renovamos agora. Os endereços 
podem ser enviados por e-mail para: 
sede@ccdsintrense.com. 

Visite também o sítio do CCDS na Internet em 
www.ccdsintrense.com 
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http://www.ccdsintrense.com/

