
About us

THE FACULTY

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it
simple and to the point by listing the name,
price and brief description.

THE FACILITY

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it
simple and to the point by listing the name,
price and brief description.

THE PROGRAM

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it
simple and to the point by listing the name,
price and brief description.



Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Sintra Ocidental

Morada: Avenida Movimento das Forças
Armadas, nº 8 - 1º e 2º andar- 2710-527 Sintra
Telefone: 219 238 834
Fax: 219 238 532
E-mail:  cpcjocidente@cm-sintra.pt
https://www.cnpdpcj.gov.pt/

Não existem impossíveis para quem se
dedica a uma causa
com esforço e dedicação.
O talento e a inteligência são uma
grande ajuda, mas de
nada servem se não forem
acompanhados de uma enorme vontade
de atingir as metas
propostas.
Para te ajudar neste novo e
emocionante desafio,
preparámos esta brochura de boas
vindas que te poderá orientar no que a
escola
tem para te oferecer.
Que este seja um ano onde nunca falte a
motivação, e a
escola seja um espaço seguro e onde te
possas sentir feliz!

Agrupamento de Escolas
Visconde Juromenha

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra Ocidental tem como objetivo promover os
direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Em conjunto com os serviços da
comunidade, preparámos esta brochura para dar conhecimento dos recursos que existem e que podem
ajudar a uma integração mais ajustada.

Instituto da Segurança Social

Linha Segurança Social: 300 502 502
http://www.seg-social.pt/

Policia de Segurança Publica - PSP

Morada: Avenida Capitães de Abril,
Algueirão,2725-039 Mem Martins
Telefone: Telefone: 219 225 240
https://www.psp.pt/

ACES SINTRA

Morada: Estrada de Mem Martins n.º 247,
  Algueirão- Mem Martins – 2725-391
Telefone: 219200034
Email: ucsp.algueirao@arslvt.min-saude.pt

Comunidade Imigrante

Morada: Avenida Capitães de Abril,
Algueirão,2725-039 Mem Martins
Telefone: Telefone: 219 225 240
https://www.psp.pt/

Cultura, Desporto e outros
Serviços

Câmara Municipal de Sintra
Guia de Recursos
https://cm-
sintra.pt/atualidade/solidariedade-
social/manual-de-recursos

Junta de Freguesias de Algueirão
Mem Martins

Morada:Rua Domingos Saraiva, Nº 62725-
286 Algueirão-Mem Martins
Telefone:219 229 450/8
Emailgeral@jfamm.pt
https://www.jfamm.pt/


