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                    Nota de Imprensa da 1.ª Iniciativa 

                   Encontro NOS, 8 a 10 fevereiro 2019 

 
 

Nos passados dias 8, 9 e 10 de fevereiro realizou-se um encontro destinado às Juntas de Freguesia e 

Autarquia de Macedo de Cavaleiros com os seus pares de Algés, de Carnide e de Oeiras.  

Nesta primeira iniciativa de 2019 foram envolvidas 60 pessoas de diversas entidades parceiras e 

participantes, entre as quais Juntas de Freguesia e respetiva Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros, Associação Crescer a Cores, Associação SPIN, Câmara Municipal de Oeiras, Fundação Ageas-

Agir com Coração, Junta de Freguesia de Carnide, União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz 

Quebrada/Dafundo, Rotary Club de Algés, Rotaract Club de Algés e Special Pursuit. 

O encontro iniciou-se com um jantar convívio no dia 8, acolhido pela Junta de Freguesia de Carnide, 

havendo lugar a animação por um grupo de fadistas seniores da freguesia.  

O programa prosseguiu no dia 9 com um Encontro NOS – Novas Oportunidades e Saberes, realizado no 

Centro Cultural de Carnide e contou com a presença de Fábio Sousa, Presidente da Junta de Freguesia 

de Carnide, e de João Sales Luís, Presidente do Conselho de Administração da FOSRDI nas boas-vindas 

a todos os presentes. Sob o tema “O Papel da Comunidade e das Instituições Locais e a relevância de 

uma Governança Partilhada e Participativa na dinamização dos territórios", o Professor Doutor Rogério 

Roque Amaro teceu algumas considerações como orador convidado, a que se seguiu a apresentação 

do projeto social “Crescer a Cores” pela Noemi Silva, Presidente da Associação Crescer a Cores, e do 

projeto “Spin - Hostel Social de Carnide” pela Sara Segurado, Presidente da Associação SPIN, 

terminando com a apresentação de Macedo de Cavaleiros por Antónia Morais, Chefe de Divisão do 

Turismo e Promoção do Território. O encerramento ficou a cargo da Casa de Trás-os-Montes e Alto 

Douro de Lisboa. 

No período da tarde, a comitiva de Macedo de Cavaleiros foi recebida pela Câmara Municipal de 

Oeiras, representada por Luís Afonso, Diretor de Desenvolvimento Social, por Alexandre Lisboa, 
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Arquiteto Paisagista, por Vanessa Ribeiro e por Ana Cristina Correia no Palácio Marquês de Pombal, 

sendo proporcionada uma visita guiada a este espaço, apresentando o projeto Vinho de Carcavelos e 

degustado os diferentes produtos, e finalizando com a apresentação do Programa Oeiras Solidária, 

como case studies de intervenção do município. Houve ainda lugar para uma atuação da Academia 

Sénior do CSF como boa prática da intervenção sénior na sociedade e da promoção do envelhecimento 

ativo. 

O programa terminou no domingo, dia 10, com uma visita às instalações do CSF e uma reflexão sobre a 

realidade das freguesias dos concelhos visitados, e das freguesias de Macedo de Cavaleiros, 

debatendo-se possíveis formas de colaboração entre todas as instituições presentes, nomeadamente a 

Fundação Ageas – Agir com Coração, representada por Célia Inácio, Presidente do Conselho de 

Administração, e a União de Freguesias Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, representada 

pelo seu Presidente Rui Teixeira.  

Ficaram assim lançadas mais umas sementes na construção desta rede colaborativa, em prol da 

promoção do envelhecimento ativo, do combate ao isolamento e do fomento de respostas aos 

desafios sociais que estas comunidades enfrentam diariamente, em contexto urbano e em contexto 

rural, a qual não seria possível sem a colaboração de todos os presentes, parceiros e amigos das 

entidades envolvidas. A todos o nosso muito obrigado! 
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