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Proposio n.' JF 17O/2O1?

Apoio d ossociogao "Olhor Activo"
Considerondo os lermos do Regulomenlo de opoio oo ossociotivismo, oprovodo pelo
Assembleio de Freguesio em 2l de ioneiro de 201 5.
Considerondo o Proposto n." JF 139/2019, de l0 de outubro, relotivo oo opoio oo
ossociolivismo do segundo semeslre de 2019.
considerondo que por lopso, no dmbito do referido proposto n6o foi onolisodo o pedido
opresentodo em l8 de morQo de 201 9 pelo ossocioQdo "Olhor Activo" .
Considerondo que, no sequCncio do ovoliogdo dos opoios oo ossociolivismo otribuidos no
segundo semesfre, oindo exisie disponivel o volot de <272,1 I {duzenios e selento e dois euros
e onze cenlimos).
Considerondo o pedido efetuodo, que se iunio em onexo, e que refere o opoio poro o
reolizoEdo do Vll iorneio de goolboil do ossocioqdo "Olhor Activo".
Considerondo os otividodes previsios e desenvolvidos em 2Ol9 e os dificuldodes exisfentes
no sede do referido ossocioQdo.
considerondo o previsio no olineo i) do ortigo 2.o e no n.'5 do ortigo 5.o do Regulomento do
opoio oo Associofivismo do Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro'
considerondo os competcncios moleriois previslos nos olineos o) e v) do n.' I do ortigo 16."
do Lei n.o 7 5l2ol3, de I 2 de setembro.

Atenlo oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referido, proponho que se
delibere o oprovogoo do opoio de a272,11 (duzentos e setento e dois euros e onze
,,olhat Aclivo", poro o reolizoQdo do vll forneio de goolboll e dos
c6nlimos) d ossociogao
otividodes descrifos poro o ono de 2019.

Aguolvococ6m, 04 de novembro de 2019

x4:
Carlos Casiniro, Pres6ente

lunta

Asinado por: CARLoS MIGUEI

RUA ANT6NIO NUNESSEOUETRA, 168.2735
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Proposlo

n.o JF 170/2O19

Apoio d ossociogdo "Olhor Aciivo"

Dellberogdo: Aprovodo

lxl

Reorovodo

lXl

Moiorio

--1.

Unonimidode

Votos o lovot

Volos conlro

Absleng6es

Presidenle

Presidenie

Presidenfe

Corlos Cqsimiro

Secrel6rio
Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
I

."

X

x

Joqo Coslonho

X

Heleno Cordoso

X

Vogol

2." Vogol

Corlos Cosimiro

Corlos Cosimiro

Secret6rio

Secrel6rio

Ddmoso Mortinho

Ddmoso Moriinho

Tesoureiro

Tesoureiro
Jodo Coslonho

I

."

Jooo Costonho

Vogol

1

2." Vogol
Crisllno Mesquito

3." Vogol

Cristino Mesquitq

3." Vogol

{

4." Vogol
Victor Feneko

Vogol
Heleno Cordoso

2." Vogol

Ricordo Vorondos

."

Heleno Cordoso

Crislinq Mesquito

X

Totol

l-l

3." Vogol

Ricordo Vorondos

Ricordo Vorondos

4." Vogol

4.' Vogol
Victor Feneiro

Viclor Feneiro

O

Iofol

Tolol

Aprovodo em minulo, no reunido de 2019.1 1.09, poro efeilos do disposto nos lermos do n.o 3
e n.'4 do orligo 52.'. do Lei n.'75/2013, de l2 de setembro, e n.' 4 e n.' 6 do orligo 34." do
C6digo de Procedimento Administrolivo.

O Presidente:
O Secreldrio:
O Tesoureiro:

O 2." Vogol:

O 4.' Vogol:
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Enviado:
Parai
Assunto:
Anexos:

Olhar Activo
segunda-feira, 18 de marqo de 2019 02:30
geral
Candidatura ao aooio Associativismo
ATA22Assembleia-Geral.pdf; Anexo sem nome 00001 .pdf; Anexo sem nome 00004.pdf;
candidaturaUFAMS20l9.pdf; Anexo sem nome 00007.pdf

lmport6ncia:

Alta

De:

Exmo. Senhor
Presidente da UFAMS

Vimos por este meio solicitar a V. Exa. que seja aceite a nossa candidatura para o 10 semestre de
2Q19, ao programa de apoio ao associativismo da uniao de freguesia de Agualva Mira Sintra.
Sem outro assunto
Com os cumprimentos

http://olharactivo. pt -olharactivo@sapo.ptdespol haractivo@sapo. ptcultolharactivo@sapo'pt

https://www.facebook.com/associacao.olharactivo hftps://www.voutube.com/user/olharact
ivo
Tel./Fax: 215-929-106- Tms: Geral -927 029 718 - NIB: 0036 0081 99100116920 67 NISS: 25086242581 -- NIF 508624258 - Av. 25 de Abril no 11, Gampo de jogos do Moinho,
Mira Sintra 2735415 Agualva

Acta da Assembleia Geral
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ASSOCIACAO OLHAR ACTIVO DE SINTRA
ACTA N.'22
Aos vinte e trCs dias do mCs de Fevereiro de dois mile dezanove, pelas catorze horas e zero minutos, realizou-se
uma sesseo ordinaria, na Sede da Associagao Olhar Activo, Av. Vinte e cinco de abril, numero onze, campo de
jogos do moinho, Mira Sintra, Agualva, Sintra, a Assembleia Geral desta Associagao, presidida por Maria da
Graga Santos, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e secretariada por Mafalda Ferreira, (a convite da SF
Presidente da Mesa da Assembleia Geral por neo haver ningu6m da l\4.A.G), com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1.o - Leitura em voz alta do Relat6rio de atividades e contas do ano de dois mil e dezoito.
2." -SubstituiQeo do Vice-Presidenle e eleiQao do Secretario da Dire€o;
3.o - Aprovar o Plano de Actividades e o Orgamento para o ano de dois mil e dezanove.
4.o - Informag6es e outros assuntos de interesse
A presidente da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, apos meia hora da primeira convocatoria, ao abrigo dos
estatutos.
Deu-se inicio ao primeiro ponto com a leitura do relatorio de atividades e contras do ano de dois mil e dezoito,
tendo sido aprovado por unanimidade.
De seguida passou-se ao ponto seguinte que flcou assim estruturada a Direqao: Presidente, Jodo Ferreira. VicePresidente, Helena Coelho. Para o lugar de Secretario. foi eleito o Associado, Jolio Portela. A remodelaQeo da
Diregeo foi aprovada por unanimidade.
Passou-se para o ponto trCs. Que depois de lido, discutido, foi aprovado por unanimidade.------No 0ltimo ponto da convocat6ria, a Sr.. Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Dire€o que
transmitiu a seguinte informa€o: tinhamos sido contatados pelo tribunal de Sintra acolhermos um Sr. que tera de
cumorir uma coima em trabalho comunitario com mais ou menos 100h. foi aceite e tudo combinado: as tarefas e
os dias e horarios.

Ficou referido, conforme consla nos estatutos, que a conta banc6ria so pode ser movimentada pelas trCs
assinaturas da DireQao. Presidente: Joeo Feneira, Vice-Presidente: Helena Coelho e Secretario: J0lio Portela.
Ficou aprovado por unanimidade que para efeitos de CTT: registos ou outros, basta uma assinatura de qualquer
membro da Direqeo.---------E nada mais havendo a tratar, a presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por finalizada a Assembleia Geral
Delas 17 horas e O minutos, da qual se lavrou esta ata, que vai ser assinada, nos termos da lei:

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
A Secretario da l\resa da Assembleia Geral:

Maria da Graga Santos
Nlafalda Ferreira
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1. Introdugdo
^ O documento que hoje trazemos a

esta Assembleia Geral, tem como
principal objetivo a delineagio do
Plano Anual de Atividades (PAA),
Neste contexto, o PAA dever6 ser

entendido como um documento
orientador das atividades a realizar,
durante o ano de2019.

ii

1." ETAPA: Defina o seu Objectivo Geral
objectivo geral

.

a

Contribuir para i ptena integratao na comunidade das Pessoas portadoras de
Defici6ncia Visual do concetho de Sintra, atrav6s da reatizagdo, criagio e
organizagdo de atividades de carater Sociat, Culturat, Recreativo e Desportivo
para toda a Populagio em gerat.
Promover os Direitos das Pessoas portadoras de Defici6ncia Visual.
Dar a conhecer o Patrim6nio Nacional, com maior incid6ncia na zona de Sintra,
procurando activamente melhorar as condic5es de acessibitidade e mobitidade
no Concetho.

2.- ETAPA: Objectivos Especificos
Objectivos

Colocar a instalaqeo elefica na Sede.
Criar protocolos com outras AssociaCoes com.atividades quc lcvcm a uma maior e melhor integragio.

1." OBJECTIVO
especifico

Lnar parcc

2." OBJECTIVO
especifico

SOCIAL - Manter o projcto "COLHIR para ACOI,llHR"

3." OBJECTIVO

CULTTJRAL - promover passcios" visitas e

Especifico

4.'

OBJECTTVO

ida-s a

as.

e

criar outros, dc apoio ao Associado e lamflias

espet6culos com o recurso a dudio-descriqdo.

,

especifico

RXCREATIVA - comemorar os dias lestivos

5." OBJECTIVO

**:1:

DFISPORTO - dinamizar.iogos no campo dejogos.
Captar nas escolas. atletn-s para a equipa dc goalball.

6." OBJECTIVO
especifico

SUNSIBII-IZACAO - "sensibilizar pARA melhoraf ,'

Plano de attvidades 2019

3." ETAPA: ldentifique as Atividades e Prazos
actividades
1

."

objectivo especifico
actividades
pressionar a Camara de Sintra para a colocacSo da luz, bem essencial para o bom funcionamento deste Espaso.

Parcerias com as escolas do Concelho

Plano deatividades 2019

2." objetivo especffico
Atividades
Manter o proieto COLHER para ACOLHER"

Dar apoio psicoldgico aos associados.

3.o objetivo especifico

I

2

j
4

ExcursSo a FStima

Excurs5o ao Norte de Portugal

Visitar o museu do Cafd

Visita guiada e Assembleia da Republica.
lda ao teatro D. Maria ll. S5o Luis e outros.

6

Plano de atividades 2019

WorkshoDs temitico

Dia mundial do braille

Baile da Pinha

Ito Aniversario
S5o

Martinho

Dia internacional do deficiente

os tradicionais: do arco, de sacos, de malha

Joqo de basquetebol
o de futsal feminino
7o

Torneio de goalball
Outros iogos

Dinamizar o roieto "olhar activo :is

Divulsar o braille
Recolher e informar barreiras a

uitet6nicas

4." ETAPA: ldentifique os Parceiros
porENcrArs

coNrRrBursoEs

Camara de Sintra
UniSo de fr€guesia de Agualva

Mira Sintra

.""n*,,""0"3?l*lf.tJ,lo"lJr",ilfi,Hl".:"ffi;l'j.T:lli,i*o,,
Financeiro. Conhecimentos t6cnicos e espaqos

Logfstico, tdcnico e financeiro

Outras entidades (.iuntas de
Freguesias)
ODtica Vistisson

Financeiro e conhecimentos tecnicos

Outras candidaturas

5." ETAPA: Monitorizar do seu Plano de Atividades
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ASSOCTAQAO OLHAR ACTTVO DE STNTRA

Projeto "OLHAR

ACTM

AS DIFERENQAS"

Sub-projectos:

- "Olhar Activo ds Diferengas" e
- " Passeio ds Escuras"
1

-

IntroduQio

O projeto tem vindo a ser desenvolvido nas escolas da rirea de Agualva hiiL cerca de 6
anos, tendo obtidos bons resultados e uma aceitagdo enonne, quer por parte dos
professores, quer ainda mais pelas criangas.
Cada sessio d desenvolvida em sala de aula com, uma ou duas tunnas, e com a duraqdo
de +- uma hora e trinta minutos ( 1 .30h).

- Objetivos
As sess6es t€m como objetivo sensibilizar as criangas do 4" ano para as barreiras/
dificuldades da cegueira e da baixa vis6o.
Pretende-se que os alunos fiquem mais atentos as diferengas e se tomem mais solidririos
e melhores cidaddos.
3 - Desenvolvimento: Vao ter a opomrnidade de aprender mais sobre:
1- O c6digo braille como facilitador da leitura e da escrita.
2

2- O que 6, e como surgiu.
3- As maiores vantagens da utilizagSo a bengala
4- A t6cnica do uso da bengala.
5- Comos ajudar um Cego.
6- ApresentagSo de alguns materiais Tiflot6cnicos.
7- Amostra de jogos para os cegos; adaptados ou neo.
8- O papel do cdo guia.
9- Comportamento e tarefas importantes a desempenhar pelo Cao.
10- ldentificar barreiras para os cegos.

com este projeto queremos dar a conhecer a todas as Escolas do nosso concelho
trabalho que desenvolvemos em prol de urna sociedade mais igual e atenta para

o

que todos sejamos verdadeiramente iguais.
Assim, estamos disponiveis para' caso pretendam, dinamizar este projeto na sua
escola, atl etc.

cultolharactivo@sapo.pt mobil.olharactivo@sapo.pt Tel/Fax: 21 5929106 Tms:
cera-szz 629 zte - utg: 0036 0081 99100116920 67 NISS: 25086242581
NIF 508624258 - Av. 25 de Abril no 'l'l , Campo de jogos do Moinho' Mira Sintra
2735415 Agualva
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ASSOCTAQAO OLHAR ACTTVO DE STNTRA

Contactando-nos para os que estio a baixo.

A Diregio
;Sa" F*,a,"

lf"t-.G*n"
1!n f-et"

Atualizado em Fevereiro de 2019

www. olharactivo. pt--ol haractivo@sapo. pt--despolharativo@sapo. pt--

cultolharactivo@sapo.pt mobil.olharactivo@sapo.pt Tel/Fax: 215929106 Tms:
Geral-927 029718 - NIB: 0036 0081 9910011692067 NtSS: 23086242581
NIF 508624258 - Av. 25 de Abril no 11, Campo de jogos do Moinho, Mira Sintra
2735'415 Agualva
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FICHA DE CANDIDAIURA

DA ENTIDADE

IDENTI

Nome:
Morodo.Av.

25 de Abril no 11, Campo de jogos do moinho, Mura Sintra

1-Anlinn Pncinl.

2735

_415

Telefone: 21!9?9100

Telem6vel:

927029718

F-rn,-1i]. olharactivo@saDo. Dt
p

Arti nrt al alr6,ai..,.r. http://olharactivo.pt
Joao Ferreira

Responsdvel pelo condidoturo:
927029714

Telefone:

olharactivo@sapo.pt

E-moil:

DO PROJETO/ATIVIDADE

DesignoQdo: Vll torneio de goalball

Divulgar o Desporto, em especial o goalball atraves deste tipo de eventos e envolver os meios de
comunicqao e assim aaptar mais allFtas

Metodologio . Procurar

o local (vavilh6o). visitar o espago. Procurar patrocinios. convidar equipas. divulgar

o evento com os Falroclnlos

RUA ANT6NtO NUNES SEQUEtRA, 16, 2735-054

TELEFONE

2t9

188 540

|

FAX 219 146)29

AcUALVA-CACEM I AVENIDA TIMOR LOROSAE,

I

EMAII gerol@jt-oguolvomirosinlro.pl

I

10,

LOIA

14, 2735-593 AGUALVA-CACEM

TELEFONE 219 145487

JFAX 2l9l4ss0l

116

t'P.=**
1o.o;. Concelho de Sintra

p0blico-olvo: Pessoas com Deficiencia Visual

O projeto/otividode ser6 desenvolvido em porcerio com outro entidode?

Sim: x
Quol?

Ndo:_
DU

1nL;o.

18 705

72019

rinot:18 /E__/:9le

RUA ANToNlo NUNEs SEQUEIRA, 16, 2735{54 AGUALvA-cAcEM I AVENtoA TtMoR LoRosAE, I o, LoJA I1, 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFONE 219 188540
FAX 219 146 t29 EMAIL gerol@if-oguolvqmirosinlro.pl
TEIEFoNE 2t9 t1s187
FAX 219

|

|

I

|

l4ssol 2te

#Fr***
DE EQUIPAMENTOS

Descrigdo:

Justificogdo

do pedido (indicogdo dos progromos ou

oQoes

detolhodosl:

ORCAMENTQI
DESIGNACAO

MODELO

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

TOTAL

€
€
SUBTOTAL

€

VALOR TOTAL ICOM IVAI

RUA ANTONTO NUNES SEQUE|RA, 16, 2735-054

TELEFONE 2r9 r88s4o

ACUerVe-CeCEU I AVENIDA TIMOR LOROSAE. tO' LOJA 14' 2735-593 AGUALVA-CACEM
TELEFoNE 21s t1s187 | FAX 2l9r4ssol

I FAX,,,,0.,r"-i'ri"1ii !"rorojt-dgu"luotirosintro pi I

3re

. oguo.lvc
miro-sintro

ENTIDADES PARTICIPANTES NA AQUISICAO DO EQUIPAIIAENTo

Apoios solicitodos o outros entidodes:
Sim:Xl
N

6o:_
APOIOS/MEIOS DE OUTRAS ENTIDADES
ENTIDADE

TIPO DE APOIO

ENCARGOS
PREPARACAO

€
€

DIVULGAQAO
ATIVIDADES
TRANSPORTES

ALOJAMENTO
SEGURO

€

]\AUISICAO DE EQUIPAMENTOS
OUTRAS
TOTAL

r---.1€

coMPARTtCTpACAO DOS pARTtCtpA\rES
COMPARTICIPACAO DE OUTRAS ENTID^DES
coMPARrrctPAcAo DA ASSOCTACAO

RECEITAS
E
E

OUTRAS
TOTAL

€

Apoio solicitodo d Junto de Freguesio:

RUA

ANT6N|o

TELEFONE

NUNEs SEQUEIRA, 16. 2735-054

219r88510

I

FAX

2\9t45129

I

AGUALVA-cAc€M
EMATL

i

AV€NrDA TtMoR LoRosAE, r0, Lo..rA 14, 2z3s-593 AGUALVA-cAcEM

gerol@jf-oguolvomirosintro.pi

I

TELEFONE

2j9t4s4B7

| rax Zrst.4sSOr 4t6

#F****
Meios de divulgogdo/promogdo o utilizor:

difusdo

otividodes

Envolvimento

de

novos

formogdo

piblicos:

AcOES/ATtvtDADEs QUE
AcAO /ATIVIDADE

PRotuovnu o coucErHo o
DATA

ATt\irDADt{ APoIADAS PELo uuNtcipto DE SINTRA
DATA
AcAo /ATtvtDADE

Observogdes:

RUA

ANToNIo

NUNEs sEQUEIRA, I 6, 2735.054 AGU

TELEFONE 2r9 r8854o

l

FAX

zts

'oa,r"-i

ALVA-cAcEM I AVENIDA TIMOR LOROSAE,

e";|i

gerol@if-oguolvomirosintro

pl I

I O,

LOJA I 4, 2735-593 AGUALVA.CACEM
FAX 219

TELEFONE 219 145187

I

l4ssol 5re

. oggcrlvo
mho-rlnho

Ancxos:

r'
r'
r'

Documentos comprovolivos do situogdo peronte os Finongos e o Seguroncq Sociol.
Relot6rio de otividodes do ono onterior.

Plono

de

ofividodes poro

oreomenlodo(sl.

r'
r'
r'
/

o

ono em curso ou seguinle(s) bem fundomenlo(s) e

Rebf6do de Conlos do ono onleJior, oprovodo em Assembleio Gerol (coso se oplique).
Esiofutos e respetivos olleroqoes.

Orgomenlo descriminodo dos oc6es/otividodes o reolizor
Tr6s orgomenlos

quondo o pedido de opoio se desline d oquisicoo de bens ou equipomentos.

Aguolvo-Coc6m, 10

69 Margo

6s 2019

fusinoturo:

RIJA

ANT6NP

TELEFoNE

NUNES SEQUEIRA, 16,

2191885101 F^x

2735{54 AGUALvA-cAceM I AVENDA nMoR t-oRosAE, t0, LoJA

219t$ln I

EMAtL

gerol@lt-oguolvomirosinlro.pf

I

IEi-EFoNE

|

4,

273ts93 AGUAT-VA-CACEM

2t911s187

t iix zrrlgsoi

6le

AssociaqSo Olhar Activo I Assembleias Geral I z3-oz-zot9

| - Nota pr6via:
No decorrer do ano de zot8, data especial de comemoraqSo do
decimo aniversario da AssociacSo, varias foram as vezes que atravds de
contatos telef6nicos e/ou mails a DireqSo levou a cabo esforqos para que
a Camara Municipal de Sintra resolvesse o problema que se arrasta hd

vdrios anos que d a falta da instalaqSo el6trica na nossa Sede.

2 - TNTRODUqAO
Este documento tem como fundamento, descrever e relatar o
exercicio da agSo de DiregSo no que diz respeito )s atividades que ao
longo do ano de 2o18 foram realizadas e programadas mas n5o

realizadas. Todas as atividades foram ocorrendo nas vdrias Sreas da
MissSo da AssociagSo Olhar Activo.
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3 - Na 6rea Social

Procedemos, atravds do projeto "COLHER para ACOLHER" S
recolha de roupas, livros e outros, que entregdmos ao projeto CLARED
em Agualva.
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- Na 6rea Cultural
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Dinamizodo pela Df . Rita Sequeira

A participagSo neste evento ultrapassou as nossas espectativas,
estando a assistir 15 pessoas de entre Sdcios e moradores vizinhos.

Ao longo do ano, fomos, em parceria com o Teatro Nacional Dona
Maria, levar os nosso Assocados e suas familias a cerca de 5 espet6culos
com o recurso a Audio- descrigSo. Nesta atividade estiveram presentes
cerca de 68 elementos distribuidos pelos 5 eventos.

Estivemos tambdm presentes na inauguraqdo da abertura do
recurso da Audi descrigSo na QUTNTA DA RECALEIRA em SINTRA. Neste
evento estiveram presentes 6 associados mais z familiares de um socio.
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Foi programada uma atividade de uma visita guiada 5 Assembleia

da Repriblica, porem n5o foi efetuada por motivos de logistica'

5. Na 6rea Recreativa

Workshop Santos Populares
f..bd. h. F!t||!-.
15 de Abril (15h is 17h)
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lrtbo. En

at6 dia 13 de

Esta atividade n5o foi realizada por motivos logistico e um dos

quais a falta de energia eldtrica.
No festeio dos to anos de exist6ncia da Olhar Activo' Promovemos
um almogo em que reunimos cerca de 20 associados e alguns moradores
locais.

neste ano demos inicio i abertura do funcionamento aos domingos
da Sede como espaqo de convivio: das tz horas ds zo horas'
Chegamos ao m€s da castanha, Novembro e como n5o podia
deixar de ser, este dia foi festeiado com muita animaqSo e sabores da
ocasiSo: o S5o Martinho.
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- Area desportiva

A equipa de goalball da nossa AssociaqSo esteve ativa em duas
atividades: A primeira na 2" ediqeo do torneio quadrangular Lisboa, Sintra
e Seixal, onde para alem da Olhar Activo, estiveram tambdm presentes a
ACAPO (associagSo dos cegos e ambliopes de Portugal),
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a A-lP (associaqSo

Jorge Pina) e a UCAS (uni5o dos cegos e
ambliopes do Seixal); a segunda atividade: realizaqSo e organizaqSo do
nosso pr6prio torneio de goalball que foi em maio na drea geogrdfica da
UniSo de Freguesia de Sintra no pavilhSo do Linh6.

Cartoz do evento

Contamos com o excelente apoio da Junta de Freguesia de Sintra
com lanches, os cartazes e a disponibilizaqio do pavilhdo.

torneio da Olhar Activo fez parte da quarta e dltima jornada do
torneio quadrangular. Foi uma festa deste extraordinirio e espetacular
desporto.
O Vl
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freguesia de Sintra,

Vl tomeio de Soalball da Olhar Activo
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- Areada Sensibiliza1eo

Com o projeto "olhar activo as diferenqas" estivemos Presentes na
escola das Lopas do agrupamento de escola de Agualva e Mira Sintra,
onde estivera a assistir 6o crianqas e 4 adultos, em que ficaram a saber o
que 6 o braille e como funciona, como aiudar um cego na rua e/ou na
escola, demonstraqSo de alguns iogos e materiais tiflot6cnicos (produtos
adaptados a portadores de deficiCncia visual), e fal6mos ainda do c5oguia. Foi uma atividade muito enriquecedora.
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Em parceria com a AssociagSo Casa Seis de Mira Sintra fizemos

algumas demonstraqSes de goalball na escola Matias Aires, onde demos
a oportunidade de todos os jovens de experienciar esta modalidade.

Ainda com a Casa Seis e nas suas instalaqdes estivemos tambdm
com o nosso proieto "olharActivo )s diferenqas" e com a dinamizaqSo de
grupo cujo tema foi o ensino do braille em que os jovens estiveram muito

entusiasmados e interessados em aprenderem modo de leitura.

a iovem estd a lfonscrever do braine t
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A iovem escreve um

Umo iovem cega a
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texto na mdquino

pint!!
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AlLegrls dos crianeas no final Taonttdade_do braille
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Demos infcio ao projeto "a arte do sentir" organizado pela Casa
Seis e em parceria connosco, tendo como objetivo descobrir talentos
para a pintura em relevo.
Este evento decorreu nas nossas instalaqSes duas vezes por
sema na.

"Um dia solidirio" foi um evento em que os jovens da Casa Seis
estiveram a participar na pintura da nossa Sede.
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A iovem invisual. explica como v€ a

imagem
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8 - Outras atividade
Estivemos presentes em algumas reuni6es do executivo da Junta
de Freguesia de Agualva e Mira Sintra.
Reunimos com a lnfraestruturas de Portugal - com o obietivo do
projeto "ESTA(AO sem PARAGEM" estudo das acessibilidades )s/nas
estaq6es da CP da linha compreendida entre Queluz Belas e Sintra.
No evento organizado pela uniSo de freguesia de Agualva Mira
Sintra "PRA(A DE NATAL" a Olhar Activo esteve presente com uma
banca de venda de artigos de artesanato.

Estivemos tamb6m 4 dias, presentes no "REINO DO NATAL"
levado a cabo pela Camara Municipal de Sintra.

Relat5rio de contas e Atividades 2018

9

-

Consideraq6es

A DireqSo considera que outros trabalhos e outras atividades s6o
posslveis de realizar neste espaqo, dando-lhe mais utilidade, contudo, a
falta da eletricidade impediu de dinamizar muito mais o espaqo.
Assim, estamos em crer que quer o espago, quer os associados
familiares e amigos, quer os moradores locais merecem mais
consideragSo e as condiqdes necessdrias para, efetivamente realizar um

bom trabalho em prol da nossa comunidade.

RELATORIO DE CONTAS DE zoTS
Rubricas

Receitas

Cotas

86

CMS

6oo

Uni5o FAMS

318,18

AssociaqSo
Portuguesa Guias

350

Otica Vistissom

300

Despesas

Instalaq6es

J25,50

Renda

607,29

ComunicagSes

1O9,O2

AlimentaqSo

629,66

Desporto

14,4o

Prosegur

5t4,o8

Banco

38,43

Transportes

453,20

Agua

Total

Outros

275,39
1654,18

Agualva, 23-o2-2o19
Pela DireqSo
O Presidente
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2691,58

275,39

P'la DireqSo
JoSo Ferreira

Aprovado por Unanimidade a z3-oz-zot9
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