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ASSEMBLEIA GERAL DO CCDS 

 
 

Realizou-se no passado dia 23 de abril em Sintra 

a Assembleia Geral Ordinária do CCDS, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Aprovação do Relatório de Contas do ano 

2017 

2 – Apresentação e aprovação do plano de 

Atividades e Orçamento para o ano de 2018 

3 – Informações aos Sócios 
 

 
 

 
10.º ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE TEATRO 

DO CCDS “OS CINTRÕES” 
 

 

O 10.º aniversário do grupo de teatro do CCDS 

será assinalado com várias iniciativas, de que 

vos daremos conta na próxima edição. 

 

Recordamos que a primeira peça de “Os 

Cintrões”, uma comédia de Pedro Bloch, 

encenada por Gil Matias, intitulada “D. Xepa”, 

viria a ser estreada no dia 15 de maio de 2009 

na Sociedade União Sintrense (imagem anterior).  

   
        

 
PARTICIPAÇÕES DA EQUIPA DE ATLETISMO 

DO CCDS  
 

 

Realizou-se em São João das Lampas - Sintra no 

dia 12 de abril, o VI Trilho das Lampas, prova de 

trail running com aproximadamente 20 km, na 

qual a equipa de atletismo do CCD Sintrense 

participou, com um total de 8 atletas, tendo 

alcançado o 1.º Lugar da Classificação Coletiva 

(entre 53 equipas classificadas), bem como um 

pódio, no escalão, ao nível individual. 

 

 
VI Trilho de S. João das Lampas 

 

No dia 29 de abril a equipa participou na 7ª 

prova do troféu Sintra a Correr – 1.º Grande 

Prémio de Agualva e Mira Sintra com um total 

de 23 atletas (incluindo 3 atletas dos escalões 

de formação), tendo alcançado um 7.° lugar na 

classificação coletiva (entre 42 equipas), com 

destaque para 6 pódios ao nível individual. 
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No dia 5 de maio a participação da equipa foi 

no Duatlo da Amadora, onde obteve o 2.º lugar 

por Equipas na Prova Aberta (+ 16) e o 11.º 

lugar nos Escalões mais Jovens. 

 
Duatlo da Amadora 

 

No dia 6 de maio a equipa participou no VII 

Grande Prémio de Casal de Cambra, 8.ª prova 

do troféu Sintra a Correr, na qual a equipa 

participou igualmente com 23 atletas, tendo 

alcançado um 6.° lugar na classificação coletiva 

(entre 44 equipas), conquistando 7 pódios ao 

nível individual. 

 

 

 

VII Grande Prémio 
de Casal de 
Cambra 
 

 
 
 
 

 
EQUIPA DE TIRO COM ARCO DO CCDS 

 
 

Com organização do Ginásio Clube 

Vilacondense, decorreu no passado dia 20 de 

maio, a sexta prova da temporada de Campo do 

Campeonato Nacional de Tiro com Arco 

2017/2018. 

O CCDS esteve representado em Arco Recurvo 

por 2 arqueiros Seniores Masculino e 1 Júnior 

Masculino, sendo este o resultado final para as 

cores sintrenses, nesta prova que se realizou no 

Campo da AGROS – UCRL em Vila do Conde: 

Juniores Homens» Tiago Matos – 1º 

Classificado. Seniores Homens» Domingos 

Repas – 1º Classificado. Rui Alcaparra – 4º 

Classificado 

 
 

 

        

 
SABIA QUE…? 

 
 
Sabia que o CCDS comparticipa financeiramente 

despesas de educação dos filhos dos seus 

associados até aos 12 anos de idade? 

As comparticipações do CCDS nesse âmbito 

abrangem as despesas com amas, berçário, 

creches, jardim-de-infância e atividades de 

tempos livres até ao limite de 60 € mensais por 

criança, em função do rendimento per capita 

dos associados. 

Para o efeito, os associados devem proceder à 

sua inscrição através do preenchimento de um 

formulário específico até ao dia 30 de setembro 

de cada ano.  
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