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Local

A apresentação da peça foi seguida de 
um debate sobre as crianças e jovens, “A 
saúde mental e a prevenção das situações 
de perigo”, que contará com as presenças 
de António d’Orey Capucho, Presiden-
te da Câmara Municipal de Cascais,  
Armando Leandro, Juiz Conselheiro 
e Presidente da Comissão Nacional de 
Protecção de Crianças e Jovens em Risco, 
e de Maria José Vidigal, Pedopsiquiatra 
e supervisora da CPCJC.

Reflectir sobre a importância do 
Estado e da Sociedade Civil juntarem 
esforços para apoiar e ajudar as crianças 
e os jovens a crescer de forma saudável, 
encarando os desafios de forma positiva, 
é o objectivo desta iniciativa dirigida 
a técnicos das diferentes áreas sociais, 
educativas e da saúde.

Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Cascais

As comissões de Protecção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ) são instituições ofi-
ciais, não judiciárias, que visam promover 
os direitos das crianças e dos jovens até 
aos 18 anos e prevenir ou pôr termo a 
situações susceptíveis de afectar o seu 
desenvolvimento. Estão vocacionadas 

para responder a pedidos de intervenção/
sinalização de entidades, instituições ou 
pessoas singulares, sempre que esteja em 
causa a segurança, bem-estar, educação, 
saúde e formação da criança ou do jovem. 
Os pedidos podem ser feitos por qualquer 
pessoa, devendo fornecer o máximo de 
elementos necessários à compreensão da 
situação de perigo.

Esta comissão é constituída por re-
presentantes dos serviços e instituições 
concelhias, oficiais e particulares.

«Estoril Film Festival»

O «Estoril Film Festival», com esta 
sua terceira edição, torna-se uma refe-
rência incontornável no panorama dos 
festivais internacionais e pretende, mais 
uma vez, celebrar o Cinema como ver-
dadeira Sétima Arte, confrontando o seu 
passado, o seu presente e futuro e a sua 
relação permanente com as outras formas 
de expressão artística.

Pretende ser um ponto de encontro 
entre o público, realizadores, conceitua-
das personalidades do mundo das artes 
e um palco permanente de discussão, 
reflexão, debate e, acima de tudo, um 
espaço onde se descubra ou redescubra 
a Arte Cinematográfica.

Através das diversas secções – Em 
Competição; Fora de Competição, com 
a presença de grandes realizadores e 
actores internacionais; Retrospectivas; 
Homenagens; Master Classes; Encontro 
Anual dos Distribuidores Europeus; En-
contro das principais Escolas de Cinema 
Europeias; Cineastas Raros; CinemArt 
– os artistas e a arte cinematográfica; O 
Cinema e a Sua História; Exposições; 
Concerto - esperamos contribuir, defi-
nitivamente, para que o Estoril seja um 
ponto de encontro para o público, para os 
profissionais de cinema, jornalistas e para 
todos aqueles que esperam desfrutar das 
actividades propostas e enriquecer a sua 
ligação ao Cinema.

Estoril volta a receber mundial 
de corridas de aventura

Entre os dias 8 e 14 de Novembro, o 
concelho recebeu a 3ª edição do mundial 
de Corridas de Aventura: o Estoril Portu-
gal XPD Race. Considerada uma das pro-
vas mais duras de sempre, a competição 
deste ano contou com a participação de 
58 equipas de 26 países que irão percorrer 
900 km em 120 horas.

O (Adventure Racing World Series – 
ARWS) Estoril Portugal XPD aumenta 
o grau de dificuldade e põe à prova a 
orientação, a resistência, a estratégia 
e a destreza das equipas ao longo de 
cinco etapas, onde são prestadas provas 
em percursos pedestres, de BTT, canoa, 
escalada, natação, mergulho em apneia, 
surf  e patins em linha. 

O inicio da prova teve lugar nos 
Jardins do Casino Estoril, levando os 
atletas a percorrer algumas das mais belas 
reservas ecológicas portuguesas como o 
Parque Natural Sintra-Cascais, a Serra 
de São Mamede, o Tejo Internacional, 
a Serra da Estrela ou a Serra de Aire e 
Candeeiros. 

Portugal esteve representado por 
quatro equipas e, apesar do segundo lu-
gar conquistado há dois anos, enfrentou 
a forte concorrência dos Campeões do 
Mundo (Orion Heath - Nova Zelândia) 
e dos vencedores do Portugal XPD Race 
do ano passado, a equipa da Outdoor 
Experiences. 

Na competição deste ano, que de-
correu ao longo de 120 horas – mais 20 
horas que na edição do ano passado - fo-
ram criadas zonas para os espectadores 
poderem acompanhar a progressão das 
equipas no terreno. Houve igualmente 
transmissão contínua em directo da pro-
va, na internet www.portugalxpdrace.
com. 

- CMC, Fotos Luis Bento

Notícias de Sintra

Bandeira Verde hasteada em escolas 
do Concelho

Duas das 55 escolas do concelho de 
Sintra galardoadas com a Bandeira Ver-
de, hastearam este galardão no dia 11 de 
Novembro, na presença do Presidente, 
Fernando Seara, e do Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Sintra, Marco 
Almeida.  

 
Pela manhã, professores e alunos da 

EB JI Agualva nº 1, e à tarde, da EB 1 
Albarraque nº 1 hastearam a Bandeira 
Verde, galardão atribuído pela Associa-
ção Bandeira Azul da Europa no âmbito 
do programa Eco-Escolas.

O Programa Eco-Escolas, implemen-
tado em Portugal desde o ano lectivo de 
1996/97, é um programa promovido 
anualmente pela Associação Bandeira 

Azul da Europa (ABAE), criado com o 
objectivo de incentivar e reconhecer o tra-
balho realizado pelos estabelecimentos de 
ensino no âmbito da educação ambiental. 
Fornece fundamentalmente metodologia, 
formação, materiais pedagógicos, apoio e 
enquadramento ao trabalho desenvolvido 
pela escola.

Actualmente Sintra é o concelho, a 
nível nacional, com mais escolas galar-
doadas pelo Programa Eco-Escolas que 
pretende encorajar acções e reconhecer 
o trabalho de qualidade desenvolvido 
pelas escolas, no âmbito da Educação 
Ambiental.

No ano 2008/2009, estiveram envol-
vidas 60 escolas de Sintra distribuídas 
por 5 jardins de infância, 36 escolas do 1º 
ciclo com jardim de infância, 15 escolas 


