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INTRODUÇÃO 

A capacidade de realização no 1º Trimestre de 2019 aqui organizado com referência às diversas 

áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha orientadora de cariz 

social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor para a freguesia. 

O respeito pelos acordos protocolados em diversas áreas com a CMC, nomeadamente no espaço 

público, pequenas infra-estruturas e estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Jardins de Infância 

da Freguesia, estabelecem em si um princípio de rigor e resposta célere.  

O espaço comum continua a ser uma preocupação constante, intervir na sua requalificação é 

sinónimo a breve prazo de melhor qualidade de vida. Temos também de registar o forte 

empenho deste executivo e da sua estrutura, no apoio a projetos de índole social que foram 

implementados na freguesia. A continuidade numa política agregadora e inclusiva, tem 

constituído um fator determinante da nossa ação junto da comunidade. 

O apoio sempre presente ao Associativismo numa freguesia que detém várias colectividades cuja 

dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui para a J.F.A. um valor 

inquestionável do seu património cultural. 
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Síntese das Atividades Desenvolvidas: 

Atendimento/Secretaria 

O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, das 9h às 

17h00. 

 

Na sede da Junta de Freguesia podem ser tratados diversos assuntos, tais como: 

 

 Marcação para o atendimento do Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico; 

 

 Pedidos de atestados (1070 no trimestre em causa);  

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é requerido, 

desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas. 

Podem requerer atestados/certidões/confirmações: 

 Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou cartão de 

cidadão. 

 Cidadãos que não estejam recenseados na freguesia, acompanhados da declaração de 

responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da 

freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão)/ dois carimbos de 

casas comerciais da área da freguesia; 

 Estrangeiros sem possibilidade de se recensearem, acompanhados da autorização de 

residência ou passaporte atualizados, assim como de declaração de responsabilidade e 

dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia (com 

fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de casas 

comerciais da área da freguesia. 

Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre a 

apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e último recibo 

de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego. 
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Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá 

preencher e assinar a declaração de responsabilidade, procedendo um apresentante à entrega do 

mesmo no balcão de atendimento, acompanhado dos documentos respetivos. 

 

 Inscrição para atividades da JFA – 2387 (no trimestre em causa); 

 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (39) / Apoio Psicológico (146); 

 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

 

 Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (0) / atendimento de consulta jurídica 

(16). 

 

A Junta de Freguesia com esta iniciativa pretende garantir que todas as pessoas, 

independentemente do seu estatuto socioeconómico, possam ter acesso a um serviço de 

qualidade que assegure um direito humano fundamental do ser humano: apoio técnico 

personalizado.  

A assinatura do protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e o Centro de 

Arbitragem, bem como a assinatura de protocolo com a Delegação de Cascais da Ordem dos 

Advogados, vem também ao encontro destas necessidades, assegurando serviços de informação 

e consulta jurídica. 

 

 Licença e Registo de canídeos e gatídeos – 254( no período em causa); 

O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do animal na freguesia 

da sua área de residência, após a sua vacinação anti-rábica. Igualmente de cariz obrigatório, a 

licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 

 

Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade) 

Preenchimento e assinatura do impresso respetivo e entrega do mesmo no balcão de 

atendimento. 

Transferência de propriedade (novo detentor) 
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Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do impresso respetivo e 

entrega do mesmo no balcão de atendimento. 

Animal para Fins Económicos, Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso 

Preenchimento e assinatura do impresso respetivo à categoria do cão e entrega do mesmo no 

balcão de atendimento. 

 

 Pedidos de informações gerais; 

 Entrada de correspondência (693 unidades no período em causa); 

 Correspondência expedida (77 unidades no período em causa); 

 Inscrições e pagamentos de atividades (Complexo Desportivo de Alcabideche); 

 Autenticação de fotocópias;  

 Inscrições e pagamentos de CAF; 

 Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas; 

 Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti; 

 Apoio à Assembleia de Freguesia; 

Cemitério – Serviços administrativos 

 Gestão diária do espaço e atendimento personalizado; 

 Controle permanente do arquivo de sepulturas (perpétuas e temporárias), jazigos, 

ossários e columbários; 

 Atualização permanente dos novos registos informáticos no mapa/planta do Cemitério; 

 Manutenção, conservação e limpeza do cemitério. 

Funções de apoio ao órgão executivo 

Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a execução das 

suas deliberações, despachos e decisões; 
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 Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e tratamento 

dos elementos para a elaboração de propostas e respostas diversas; 

 Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades diversas, 

mantendo atualizadas as informações relativas à origem e destino dos documentos; 

 Preparação d o s  c o n t a c t o s  e x t e r i o r e s , o r g a n i z a ç ã o  d a  a g e n d a , 

m a r c a ç ã o  d e  reuniões com entidades externas e tratamento da correspondência 

protocolar; 

 Receção e prestação de informações e encaminhamento para os serviços respetivos; 

 Receção de correspondência; 

 Cooperação com todos os serviços da Junta; 

Coordenação e programação de todas as ações e procedimentos de apoio ao funcionamento do 

órgão executivo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

A atividade deste setor no período mencionado compreende as seguintes ações: 

 Processamento de salários e subsídio de férias; 

 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras; 

 Criação de Escalas Mensais para o Cemitério de Alcabideche; 

 Criação de escalas mensais para o Complexo Desportivo de Alcabideche; 
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ESPAÇO PÚBLICO 

Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios 

(calçada portuguesa e pavet) nas diversas ruas da Freguesia bem como a colocação de 

pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram intervencionadas as seguintes ruas da Freguesia: 

 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua do Pombal – Alcabideche #2 

Rua do Outeiro – Pai do Vento 

Rua Costa Pinto – Amoreira #5 

Av. Dr. Morais Sarmento – Amoreira  

Rua 25 de Abril – Atrozela #3 

Rua Carlos Anjos - Amoreira 

Rua das Flores – Atrozela #1 

Rua do Geraldo - Amoreira 

Praceta do Moinho - Alcabideche 

Rua de Alvide - Alvide 

Rua Manuel Ambrósio dos Santos – 

Amoreira #4 

Travessa do Jogo – Alvide #6 
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TOPONÍMIA 

Foram colocadas novas peanhas em várias localidades da freguesia, assim como 

aprovadas novas denominações toponímicas. 

Substituição de diversas placas identificativas de localidade, devido ao mau estado e 

vandalização. 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 

Morada Rua Nuno Gonçalves (Pintor) 

Localidade Manique 

Morada Rua Coronel Eduardo Pessoa 

Localidade Alvide 

Morada Praceta do Navegador 

Localidade Alvide 

Morada Avenida da República 

Localidade Alcoitão 

Morada Rua Mário Sá Carneiro 

Localidade Murches 

Morada Rua Alto das Rolas 

Localidade Pau Gordo 

Morada Tv. António Jacinto da Silva 

Localidade Alcabideche 

 Aprovação de Novos Toponímicos 

Morada Av. Alfredo César Torres 

Localidade Fisgas/Alcoitão 
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Sinalização Horizontal/Vertical 

 

  
 

  

Sinalização Vertical 
Alcabideche 

Colocação de sinal adicional 
Rua Guilherme Gomes 

Fernandes 

Sinalização Horizontal Pai do Vento Pintura de sinalização na via Estrada da Ribeira 

Sinalização Horizontal Pai do Vento 
Pintura de sinalização na via 

Rua das Calçadas #1 

Sinalização Vertical Murches Colocação de Sinalização Caminhos de Santiago Murches 

Sinalização Horizontal Alvide 
Pintura de Passadeiras x2 

Av. Padre Jerónimo Usera 

Sinalização Horizontal Abuxarda Pintura de Passadeiras x2 Avenida de Sintra 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal de estacionamento - IMTT 
Rua Dr. João António 

Gonçalves Amaral 

Sinalização Vertical 
Malveira da 

Serra 
Colocação de baliza reversível Caminho Uruguai #3 

Sinalização Vertical 
Malveira da 

Serra 
Colocação de sinal de informação localidade Malveira 

da Serra 
Estrada da Serra #7 

Sinalização Vertical Atrozela 
Colocação de Sinal de cedência de passagem 

Rua 4 Ventos #2 

Sinalização Vertical Pai do Vento 
Colocação de Sinal - Baliza de Posição x2 

Estrada da Ribeira #5 

Sinalização Vertical Alcoitão 
Colocação de Sinal de Estacionamento Proibido 

Rua da Figueira #6 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal de Estacionamento Proibido x2 Rua de São Vicente 

Colocação de espelho 
de trânsito  

Murches Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Grão Vasco 

Sinalização Vertical Murches Colocação de sinal informativo de localidade Rua Júlio Dinis 

Sinalização Vertical Zambujeiro Colocação de sinal informativo de localidade Rua Principal 

Sinalização Vertical 
Malveira da 

Serra 
Colocação de sinal informativo de localidade Av. Nª Sra. da Assunção 

Sinalização Vertical Amoreira 
Colocação de sinal de Informação – Aproximação de 

Escola 
Rua Carlos Anjos #4 

Sinalização vertical Pai do Vento 
Colocação de Sinal de Perigo - Passadeira 

Av. de Sintra #8 

Colocação de espelho 
de trânsito  

Alvide Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua das Padarias 

Colocação de espelho 
de trânsito  

Cabreiro 
Colocação de espelho parabólico de trânsito 

vandalizado 
Rua Manuel Henrique #9 

Colocação de espelho 
de trânsito  

Alcoitão 
Colocação de espelho parabólico de trânsito 

vandalizado 
Rua dos Selões 
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MOBILIÁRIO URBANO 

Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia destacando-se as 

seguintes zonas de intervenção: 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Travessa Nº Sra da Conceição - 

Alcabideche 

Avenida de Sintra – Pai do Vento #2 

Avenida Raul Indipwo – Alcoitão #5 

Avenida Ana Rita Abreu Pereira – Atibá #3 

Avenida Alfredo Cesár Torres – Ribeira 

Penha Longa #4 

Rua de São Bernardo – Alvide #6 

Rua da Palma – Alcabideche 

Rua 25 de Abril – Atrozela #7 

Praceta Belo Horizonte – Amoreira 

Rua Principal – Zambujeiro 

Praceta Manuel dos Santos – Alcabideche 

Rua António Maria Matos – Alvide 

Estrada de Alvide – Alvide 

Rua de São Luís – Alvide  

Rua do Geraldo Sem Pavor – Alvide #1 

Rua do Carrascal - Manique 

Avenida N.º Senhora da assunção - Janes 
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Preservação e defesa do património com o lema – 

“Usando e Preservando o que É Público” 
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ESPAÇOS VERDES  

A junta de freguesia tem a seu cargo a manutenção de CEVAR ’s o que corresponde a 

uma área total de 14.317 metros quadrados. 

Requalificação Ambiental em diversas zonas da freguesia, solicitando à Cascais Ambiente 

limpeza de mato e recolha de lixos (monstros) em espaços públicos, evitando-se a 

degradação do ambiente. 

 

CEVARES 

CEVAR LOCAL LOCALIDADE 

3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 

11 Urbanização Urbamar - Sítio Olival Alcabideche  

16 Rua de S. Carlos - Bloco Timor Alvide 

24 Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana Adroana 

30 Rua das Padarias Alvide 

55 R. Almada Negreiros - B. º Cruz Vermelha Alcoitão 

57 Praceta do Moinho Alcabideche 

58 Escola Música - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 

59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 
 

 

Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

Estão a ser executados o transplante de alguns arbustos, no decorrer da demolição do 

edifício existente, conforme solicitado pela direção da escola 

Executados os trabalhos de poda do arvoredo, formação, mondas e limpeza. 

Área: 7726,21 m2  
 

C 11 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

Área – 1456,39 m2  

 

Mondas nos relvados, nas faixas em gravilha na periferia e caixas de plantação. 

Retanchas e regulação de sistema de rega localizado.  

 

C 16 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

 

Área – 284,76 m2 

Poda de arvoredo. 

Limpeza, retanchas e mondas. 

Reposição de corda na barreira junto ao passeio da Rua de São José. 

 

 

 

 

C 24 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

 

Área – 910,95 m2 

Todos os relvados, apresentam bom estado. 

Verificação dos sistemas de rega. 

 

C 30 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

 

Área – 2771,62 m2 

Prados de sequeiro em taludes. 

Poda de limpeza de arvoredo. 

Sachas, mondas e retanchas. 

 

 

C 55 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas 

Trabalhos de manutenção a serem executados sem qualquer problema. 

 

 

 

C 57 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

 

O espaço é utilizado para educação ambiental (sementeiras de cereais) em parceria com 

o moinho americano 

 

Área – 18m2 

 

 

 

C 58 – Alcabideche – Manutenção 

 



 

26 

 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 18m2 

Sem rega 

Canteiro com árvores adultas 

Trabalhos de limpeza, manutenção dos espaços verdes e podas  
 

 

C 59 – Alcabideche – Manutenção 
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Últimos trabalhos:  

 

Área – 220 m2 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 

Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas. 

Reposição das cascas de pinho. 
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De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche 

também realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes 

escolas: 

 Agrupamento Cidadela 

 

o EB1/ JI Malveira da Serra 

o JI Murches 

 

 Agrupamento Alapraia 

o EB1 Bicesse 

o JI Bicesse 

o EB1/ JI de Manique 

 

 Agrupamento de Alvide  

 

o Escola secundária de Alvide 

o EB1/ JI de Alvide 

 

 Agrupamento de Escolas IBN MUCANA 

o EB1/JI Fernando José dos Santos 

o EB1/ Teixeira Lopes 

o Escola Secundária IBN MUCANA 

 

 Agrupamento de Alcabideche 

 

o EB1/ JI Margarida Rodrigues 

o JI Alcabideche 

o EB1/JI Alto da Peça 

o EB1 Nº1 Alcoitão 

o JI Alcoitão 

o EB Malangatana 
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EDUCAÇÃO 

As atividades desenvolvidas pela área da Educação no trimestre em análise, decorreram 

nas vertentes que lhe são atribuídas, seguidamente referenciadas: 

 Coordenação pedagógica e gestão das equipas nas várias escolas 

 Assistência à logística – consumíveis e reparações - dos estabelecimentos do ensino 

básico da Freguesia 

 Desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF Pré-escolar 

 Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento curricular – AECs – 1º Ciclo 

 Dinamização das Ludobibliotecas 

 Desenvolvimento da Componente de Apoio à Família – CAF 

 Dinamização dos programas de Interrupção letiva  

 Desenvolvimento trabalho regular de articulação com todos os parceiros e entidades 

envolvidas 

 Representação no mecanismo de coordenação do projeto municipal “Cidades amigas das 

crianças” 

 Acompanhamento do Executivo nas reuniões e iniciativas das Direções de Agrupamento, 

Associações de Pais, Departamentos da Educação da CMC e participação nas reuniões de 

Conselho Geral dos Agrupamentos, Alvide, Ibn Mucana e Alcabideche 

 

Registamos, neste trimestre, a frequência por parte de vários membros das equipas, de ações de 

formação, bem como a participação em conferências alusivas à temática, tal como: 

 

 “Mais vale uma perna partida que uma infância perdida” – promovida pela CMC, no âmbito 

das temáticas do brincar livre; diferentes tipos de jogo e  princípios gerais de um 

playworker, os técnicos do Programa Crescer a Tempo Inteiro- Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC); 

   

 “A BRINCAR A BRINCAR CRESCEMOS SEM PARAR…” - promovida pela CMC e monitoria do 

IAC- Instituto de Apoio à Criança, Setor de Atividade Lúdica, dirigida aos técnicos das 

AAAFs;   
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 “Espaços Lúdicos: uma realidade internacional – 2º Encontro Nátália Pais, Participantes - 

Técnicos das Ludobibliotecas; 

 

 “Cidades Amigas das Crianças”, promovida pela CMC,  organizada pela DYPALL Network 

dirigida aos elementos do mecanismo de coordenação; 

 

 

População escolar envolvida 

 

Passamos a indicar os valores referentes à população escolar envolvida neste ano lectivo, 

por cada um dos Agrupamentos de escolas.  

 

Ano letivo 2018-20198 

 

Nº de crianças a frequentar 

 
A Interrupção letiva da Páscoa 1º Ciclo, que decorrerá de 8 a 22 de Abril conta com um número 

de inscrições de 170 crianças, aproximadamente, distribuídas pelas Escolas Básicas de, Manique, 

Alto da Peça, Malangatana, F. Teixeira Lopes e, Bicesse, esta última a abrir pela primeira vez em 

Interrupção letiva, por solicitação dos pais. 

 

Agrupamento  AECs AAAFs CAFs 

Alcabideche 401 136 122 

Alapraia 236 36 76 

Alvide 93 26 17 

Ibn-Mucana 150 49 63 

Total 880 247 278 
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No Pré-escolar a frequência não carece de inscrição, sendo o nº médio de presenças 

previstas, no universo de todos os Jardins de Infância, de aproximadamente 210, das 

238 que frequentam habitualmente. 
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Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 

 

As Atividades de Animação e Apoio à Família desenvolveram durante este trimestre 

vários projetos, tendo como base uma dinâmica lúdica, privilegiando sempre a livre 

escolha e a brincadeira espontânea. Foram utilizadas várias estratégias lúdicas, agindo 

como facilitadores da exploração, dando voz às escolhas e interesses das crianças, em 

contextos e materiais diversificados. 

Uma das estratégias utilizadas foi a leitura de histórias, onde além de trabalhar a parte 

plástica, através da pintura, da escultura, com a construção de objetos em plasticina, 

massa de moldar ou com materiais recicláveis, também explorámos a dramatização. 

Através das histórias, trabalhámos igualmente emoções, valores sociais e de aceitação do 

outro e da diferença. 

Privilegiámos as explorações e utilização dos espaços exteriores, nos quais as crianças 

podem brincar livremente, explorar a natureza e diversos materiais que as equipas 

colocam disponíveis, tais como cordas, arcos, bolas e pneus, assim como a participação 

em jogos dinamizados pelos técnicos. A brincar as crianças trabalham diversas 

competências, capacidades motoras e de lateralidade, assim como o sentido de 

identidade do grupo.  Pretendemos assim estimular relações interpessoais, espírito de 

equipa e contacto com regras. 

Esperamos contribuir para que as crianças sejam autónomas, ao seu nível etário, dando-

lhes a oportunidade de se desenvolverem, trabalhar a sua auto estima e trabalharem em 

grupo. Fomentamos sempre a criatividade e espontaneidade. As crianças apresentam 
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livremente aos colegas várias músicas, pequenos teatros e poesia em pequenos 

grupos. Foram ainda desenvolvidas iniciativas como Yoga do riso, onde é importante 

referir a colaboração de uma convidada que dinamizou a atividade, e projetos vários 

desenvolvidos pelas equipas com música, dança e atividade física. 

É importante referir a participação e parcerias das equipas da AAAF’s com o Jis, 

nomeadamente na comemoração de datas festivas, e realização de lanches de convívio 

para as famílias.   

Em relação às datas festivas podemos referir o Dia dos  Reis onde se desenvolveram 

parcerias com o Jardim de Infância, nomeadamente confecção de bolos-reis e convívio 

com as famílias, onde estas ouviram as crianças cantar os reis. 

O Dia dos “Amigos / Namorados”, foi assinalado com a leitura de vários livros, onde 

trabalhou-se o tema dos afetos e das emoções. Neste âmbito desenvolveram-se vários 

projetos, tais como, o amigo secreto e jogo caça ao amor. Podemos ainda referir o 

envolvimento da AAAF’s em projetos da escola, nomeadamente a parceria  na “Maçã dos 

Afetos”. 

Foram ainda desenvolvidas outras iniciativas que pretendiam dinamizar a escola e 

embelezar o espaço exterior, decorando as árvores com mensagens para transmitir à 

comunidade escolar e fomentar a partilha e a espontaneidade. 

Para assinalar o carnaval as equipas participaram nos desfiles nas escolas e danças. 

O Dia do Pai, também teve o envolvimento da AAAF, com a elaboração de presentes, 

postais e parcerias nas iniciativas desenvolvidas pelos JIs. Neste âmbito podemos referir 
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lanches de convívio, caças ao tesouro, construção, pelos pais, de equipamentos lúdicos 

vários. 

Valorizamos especialmente os projetos que incluam a família, como sessões de teatro 

para as famílias. Num dos casos, foi recriado o ambiente da selva e as famílias viram as 

performances artísticas das suas crianças, na peça “O carnaval dos Animais”.  

De entre estes projetos que envolvem a família, podemos referir o “A minha rua é mágica”, onde 

as famílias foram desafiadas a fazer uma réplica da sua casa e uma breve descrição da forma 

“Porque é que a minha rua é mágica?”, parceria com as AEC´s a ser alargada ao 1º ciclo. 

Em execução temos o” Kit do livro”, onde as famílias serão desafiadas a construir o seu próprio 

livro, utilizando diversos materiais.  
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Ensino Básico – Atividade de Enriquecimento Curricular- AECs e 

Componente de Apoio à Família – CAFs 

Prosseguindo o objectivo principal de incentivar o desenvolvimento da criança pela 

“oportunidade para a construção de espaços promotores do seu desenvolvimento 

pessoal, social, emocional e cognitivo”, a actividade das AECs, adaptando-se a cada 

contexto particular, diferenciado e específico de cada escola, procurou reorganizar-se no 

sentido de gerar dinâmicas de jogo, brincadeira e de ateliês temáticos, e em simultâneo 

garantir articulação com o Plano Anual de actividades de cada estabelecimento. 

 

Ludobibliotecas 

Os cinco espaços de Ludobiblioteca, e Biblioteca, na EB Alto da Peça, na EB Malangatana, 

na EB Fernando Teixeira Lopes, na EB de Manique e EB de Alvide – Biblioteca escolar, 

continuaram a oferecer à sua comunidade escolar uma programação definida e 

calendarizada em articulação com a comunidade escolar. 

Em Bicesse, Manique e Alto da Peça, as Ludobibliotecas foram abertas à comunidade em 

alguns sábados, tendo-se registado um excelente nível de participação das crianças com 

as suas famílias.  

Ludobiblioteca de Manique 

Em contexto de ludobilbioteca continuaram a ser desenvolvidos vários projetos em 

articulação com os professores e educadores titulares de turma, dos quais se salienta:    

 “Imagine, Imagina” – um trabalho de parceria entre as equipas da ludobiblioteca, da 

AAAF e do Jardim-de Infância, no âmbito do “Dia Escolar da Não Violência e da Paz”. Com 

base no livro “Imagine, Imagina”. 

 “Exposição dos Afetos” – no âmbito do Projeto Movimento Escola/Cidade dos Afetos, 

atividade transversal às escolas/agrupamentos do concelho de Cascais e promovida pela 

Unidade de Saúde Pública Amélia Leitão, comemorou-se a Semana dos Afetos de 11 a 18 

de fevereiro. Foram construídas maçãs tridimensionais sob o lema “Cascais a minha 
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Vila(com)Vida” que, juntamente com outros trabalhos dentro desta temática, deram vida 

a uma exposição temporária na ludobiblioteca. 

Ao nível da articulação com os professores titulares de turma, destacam-se os ensaios e 

os preparativos para a dramatização de diferentes peças de teatro, cujas histórias 

integram livros do plano nacional de leitura, bem como a celebração do “Dia do Pai”, nas 

turmas de pré-escolar, com a leitura da história “O Senhor Cavalo-Marinho”, de Eric 

Carle, com recurso a um kamishibai, num momento de partilha entre famílias ao ar livre 

e a realização de experiências com a turma do 2.º ano. 

O intervalo da hora do almoço ganhou uma nova dinâmica com a hora do conto às 

sextas-feiras “Shiuuu... aqui há história” e posteriores desafios de caracter criativo, na 

sua maioria, relacionados com a história contada. 

Já foram preparadas as atividades programadas para o final do período, relacionadas 

com a Páscoa, tal como Easter egg hunt, em parceria com a professora de Inglês e a 

Páscoa desportiva, no último dia de aulas. 

Está em preparação a Abertura da ludobiblioteca ao sábado | 6 de abril, com a realização 

de um peddy paper nas ruas, tendo a caça aos ovos como mote. 

 

Ludobiblioteca da EB/JI de Alvide 

Do ponto de vista metodológico, a prática está orientada para a livre escolha entre os 

espaços e materiais da ludobiblioteca, existindo várias zonas de atividade. 

No que diz respeito às ações semanais com os grupos e turmas, destacam-se a 

existência de uma hora semanal com cada turma do 1º ciclo e com cada grupo do pré-

escolar e duas horas com as AAAF, onde é realizado um atelier específico. 

Nos intervalos, a Biblioteca tem um horário alargado estando aberta para os alunos no 

intervalo da manhã e no intervalo de almoço, todos os dias, onde a utilização do espaço 

é livre pelos alunos. 

Em horário de Ludobiblioteca, neste período foram realizados 85 ateliers para as turmas 

e grupos do pré-escolar. 
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Além destas atividades adaptadas para cada turma, e que são articuladas e apoiadas 

pelos professores titulares e educadoras das salas de pré-escolar, também se destacam 

as horas de jogo, as horas de dança, as horas de utilização apoiada dos computadores, 

as horas de utilização dos livros, as horas de desenho livre, as horas de construção e as 

horas de brincadeira livre que ocorrem na ludobiblioteca ou fora dela com o técnico da 

ludobiblioteca. 

 

Ludobiblioteca de Bicesse 

Registamos o enorme sucesso do projecto Ludobiblioteca da EB de Bicesse, iniciado este 

ano lectivo. Sem dúvida que a existência da sala polivalente contribuiu decisivamente 

para a qualificação do espaço permitindo a realização de actividades, no âmbito das 

AECs e Lúdicas que muito enriqueceram o trabalho desenvolvido por toda a comunidade 

educativa, nomeadamente com a participação das famílias. 

A possibilidade de funcionamento de uma nossa equipa pedagógica, decorrente da 

abertura da Ludobiblioteca, tem criado uma dinâmica nova e amplamente reconhecida 

como uma grande mais-valia. 

Destacamos alguns dos projectos desenvolvidos.  

Projeto “Mega Pizza Bicesse” 

Porque é a partir das experiências que se consolidam aprendizagens e se adquirem 

competências, foi proposto a todas as turmas um desafio que consistiu na confecção de 

uma mega pizza que contou com a criatividade de todos os intervenientes. 

Porque, ao mexer, misturar, medir, provar e explorar diferentes texturas proporcionam-

se viências significativas em contexto informal.  

Projeto Criarte: “A Avó vem a Escola”  

A partir do Plano Nacional de Leitura implementado pela escola, a Ludobiblioteca 

convidou os avós para uma partilha de saberes, sendo construída uma manta de 

histórias com o pressuposto de um apontamento de cada uma das narrativas lidas em 

contexto de biblioteca escolar. Também os  avós são “símbolos de experiência” com 

muito significado na vida das crianças. 

A grande participação das famílias em dinâmicas de Jogo, no “dia do Pai” 
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Ludobiblioteca da EB F. Teixeira Lopes 

 

Para além da dinamização dos intervalos e das atividades articuladas com os professores 

titulares de turma, destacamos as seguintes realizações: 

 Clube de jogos de tabuleiro" 

Dinamização de diferentes jogos de tabuleiro em regime de escolha livre, tais como, 

"Bingo", "Damas","4 em Linha horizontal e vertical", "Scrabble", "Labirinto"; 

 

 "Oficina de Magic" 

Durante esta atividade as crianças puderam trocar cartas e aprender a jogar o jogo;  

 

 "Oficina de Técnica do Guardanapo" 

Decoração de caixas com diferentes tamanhos e formatos usando a técnica do 

guardanapo. Estas caixas foram usadas como decoração na exposição "Geração 

Depositrão";   

 

 "Concurso Geração Depositrão" 

Lançou-se o desafio às famílias para construírem um brinquedo através do uso de 

materiais recicláveis, eletrónicos e pilhas. Montagem e decoração da exposição durante o 

período de ludobibliioteca;  
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 "Oficina de Expressão Motora" 

Realizaram-se algumas atividades de iniciação ao Ballet através de alongamentos, 

exercícios de flexibilidade e de movimento.  

 

 "Plantação de Batatas" 

Reutilização de garrafões plásticos para vasos utilizados para plantar batatas. 

 

 "Construção de carrinhos de madeira" 

Durante a escolha livre as crianças construíram carrinhos para brincar, com desperdícios 

de madeira. Basearam-se os seus trabalhos nos desenhos realizados no início do 

desafio. 

 

 "Reconstrução da Casa de Madeira " 

Reformulação e reconstrução da casa de madeira feita com paletes que está no espaço 

exterior.  

Ludobibliotecas da EB Alto da Peça e Malangatana 

Exemplos das várias dinâmicas vividas pela comunidade escolar das EB  Alto da Peça e 

Malangatana: 

 

Projeto dos jogos 

Construção de distintos jogos, tais como: Alquerque, Moinho, Riverse, Kamisado, entre 

outros. 

Os pais dos alunos foram convidados a jogar com os seus educandos. Estes tiveram a 

grande tarefa de explicar aos pais as regras de cada jogo. A participação das famílias 

merece destaque especial. 

As crianças foram apelidadas de “Desbloqueadores de regras” facilitando a tarefa mais 

difícil aos pais. 
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Natureza com Arte 

A partir da recolha de folhas, paus, ramos entre outros, os alunos criaram diferentes 

formas, tais como: peixes; barcos, árvores, borboletas. 

 

Brincar com a Natureza 

 

Histórias Cortadas 

A partir de ilustrações, relacionadas com contos tradicionais, os alunos reconheceram a 

importância do trabalho de um ilustrador. 

Assim, a pares, os alunos escolheram a ilustração que mais os agradou e reproduziram-

na a partir da técnica de Histórias Cortadas. 
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Natureza com arte 

Inspirados na obra do artista Giacometti, os alunos recorrendo a diferentes materiais, 

pasta de modelar, tinta, paus, folhas e construíram a sua arte. 
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Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos 

estabelecimentos de ensino da Freguesia 

Com o início do novo ano de 2019 foram avaliadas todas as necessidades de melhoria e 

estabelecidas as prioridades. 

Como é habitual, também ao longo deste trimestre decorreram continuadamente 

intervenções com caráter de urgência, de eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, 

segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, em todas as escolas da 

Freguesia. 

Consideramos que o principal objetivo perseguido, o de conseguir dar resposta imediata 

às solicitações, com a maior brevidade e eficácia, tem vindo a ser atingido. 

Destacamos, seguidamente algumas das intervenções:  

 Diagnóstico, e início dos trabalhos de instalação de Rede Estruturada de Internet nas 

seguintes escolas:  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Bicesse; Escola Básica Bruno Nascimento; Escola Básica 

Malangatana; Escola Básica Maria Margarida Rodrigues c/ Jardim de Infância; Jardim de 

Infância Cesaltina F Gouveia; Jardim de Infância de Alcoitão (Fátima Campino); Jardim de 

Infância de Murches; 

 Pintura exterior dos muros da escola, Reparação de calçadas, Reparação de canalizações, 

lavatórios e sanitários; 

  Reparação e montagem de sistemas eléctricos, campainhas e vídeo porteiros; 

  Substituição de lâmpadas; 

 Colocação e reparação de fechaduras, colocação de vidros, Limpeza, manutenção do 

jardim e sistemas de rega; Intervenções em relógios de toque;  

 Recuperação de vedações; 

 Remodelações em instalações eléctricas, campainhas e vídeo porteiros 

 Desentupimentos e limpeza de telhados; 
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Apresentam-se, alguns exemplos de registos de trabalhos realizados: 

 



 

48 

GABINETE DE PSICOLOGIA 

Com o presente relatório pretende-se dar conhecimento da atividade desenvolvida, durante o 1º 

trimestre de 2019 (01Jan a 31Mar). De seguida passo à apresentação dos dados relativos ao 

trabalho efetuado por este Gabinete.  

Reportando-nos concretamente à síntese estatística (reservando mais uma vez o caráter sigiloso 

da informação), os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) refletem todos os pedidos 

efetuados pelas escolas.  

Como habitualmente, não deverão ser efetuadas comparações diretas entre os valores ora 

apresentados e os que foram transmitidos em relatórios anteriores. 

Ao longo do período em referência, foram atendidas em consultas de avaliação e intervenção 

individual, 227 fregueses de faixas etárias variáveis, como se poderá constatar através do gráfico 

relativo às idades dos utentes. 
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As origens dos pedidos variaram em função dos contextos, tal como se pode comprovar no 

gráfico que se segue. A maioria das sinalizações foram efetuadas por iniciativa própria no 

atendimento da Junta de Freguesia, com 146 situações.  
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Na escola EB/JI de Manique, realizaram-se 36 intervenções, seguidos de 26 casos na Escola 

Fernando Teixeira Lopes. Realizaram-se ainda as intervenções noutras escolas, tal como se pode 

verificar no quadro que se segue. 

 
 

 
 

 

Neste período, contabilizaram-se 1011 intervenções consoante a tipologia. Mais uma vez, 

dependendo da situação, variou o número de intervenções em cada caso. 
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A partir da consulta do gráfico podemos verificar que foram os aconselhamentos psicológicos 

(248) as intervenções mais frequentes, seguidas das reuniões com pais (130), reuniões com 

professores com diferentes funções (professores titulares de turma, educadoras, professores do 

educação especial, professores de apoio educativo) num total de 124.  
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Registaram-se 63 avaliações psicológicas, e 24 fregueses usufruíram de apoio psicológico. As 

observações psicológicas registaram-se em número de 3.    

Foram 419, as situações que implicaram “outras diligências” tais como telefonemas, reuniões 

com técnicos (terapeutas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, e as várias 

valências da Junta), bem como contatos efetuados por emails. 

 

 

Nas consultas de avaliação psicológica, em que houve necessidade de aplicação de 

instrumentos métricos, os testes de personalidade/projetivos foram os mais aplicados, 

em número de 54.  
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Seguidos dos testes de aptidão em número de 42, de avaliação intelectual com 32 

situações. Enquanto para a avaliação da linguagem (leitura e escrita) foram ministrados 5 

testes. 

 

Aptidão

Personalidade

e

projetivos
Inteligência Desenvolvimento

Linguagem

Leitura

Escrita

Orientação

Escolar

Profissional

Aptidões

Escolares
Total

42 54 32 0 5 0 3 136

Tipo de Testes Aplicados

▼

42
54

32

0
5

0 3

-50

0

50

100
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Das avaliações descriminadas no quadro anterior, resultaram 282 informações psicológicas e 

elaborou-se 30 relatórios psicológicos. Foram solicitados 9 pedidos de consulta e 3 pedidos de 

informação escrita. 

 

 

No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o quadro e gráfico 

infra citado, foram realizados 280 encaminhamentos. 

Realçam-se os encaminhamentos para as consultas de otorrino (64),  oftalmologia (75), médico 

de família (50), consultas de terapia da fala com 42 situações, as consultas de desenvolvimento 

(9), terapia familiar (6), CPCJ (8), Espaço S (7) e foram identificadas para o Decreto-lei nº54, 3 

discentes. 

 De referir ainda outro tipo de consultas, tais como podemos constatar pela consulta do gráfico. 
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A caracterização da problemática dos fregueses atendidos pelo Gabinete de Psicologia, não foi 

possível apresentar por se considerar que poderíamos estar em incumprimento com a “Lei da 

Proteção de Dados” em vigor.  

Mais uma vez salienta-se que as diligências e as intervenções tomadas por este gabinete são 

idênticas às tomadas em todos os trimestres, uma vez que a finalidade é sempre o despiste o 

mais precoce possível das situações, para posterior intervenção caso seja possível e se justifique.     

Refira-se que, resultante da intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de 

Alcabideche, foram abrangidas 172 famílias. 
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Outras atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia 

-Agendamento de rastreios ao nível da terapia da fala que se efetivaram no Edifício da Junta, ao 

abrigo do protocolo estabelecido entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e a Aisa.  

- Desenvolveu-se na Escola EB/JI de Alvide um Workshop Linguagem “Oral e Escrita” é 

uma ação formação que visa dar a conhecer a educadores e professores o normal 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita para a faixa etária (5 aos 10 anos de idade) 

e consequentes sinais de  

alerta ao nível da oralidade e da escrita.  
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- O Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia em parceria com as Terapeutas da Fala da AISA, 

desenvolveu no 2º período, nos Jardins de Infância de três escolas da Freguesia (EB/JI de 

Manique/EB/JI de Alvide e EB/JI Fernando José dos Santos) atividades lúdicas, cuja finalidade foi a 

“Verificação e articulação do vocabulário, frases, a articulação verbal e o conhecimento 

fonológico” para posterior sinalização, que poderá passar pela necessidade de encaminhamento 

para  diferentes áreas, tais como: otorrinolaringologia, ortodontia, e terapia da fala.  

 

                   

 

 

- Além das atividades já descritas, continuamos a dar ênfase ao “Projeto Junta Solidária: Mais 

Saúde Mental - Melhor Qualidade de Vida”, cujo público-alvo estende-se a todos os fregueses e 

abrange um leque que contempla todas as faixas etárias da população residente na Freguesia de 

Alcabideche, ou seja, as crianças, pais, professores, jovens e adultos, de forma gratuita. 
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- Continuação da implementação do projeto “conversa em grupo” na Escola EB/JI de Manique.  

 

O Objetivo é Identificar temas que os alunos queiram fala; desenvolver a capacidade de saber 

ouvir; desenvolver e fomentar o respeito entre os pares; desenvolver e fomentar a oralidade; 

estimular e fomentar o poder de decisão; identificar pontos fortes e aspectos a melhorar. 
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AÇÃO SOCIAL 
Introdução 
O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pelo gabinete de acção 
social aos utentes da Junta de Freguesia de Alcabideche no período entre Janeiro, Fevereiro e Março. 
Foram realizadas algumas atividades neste período, além das que já fazem parte do quotidiano do serviço 
social do gabinete de ação social, o atendimento social à comunidade. 
Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período. 

Gabinete de Serviço Social – Atendimentos sociais 

O Atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social a indivíduos ou famílias em 

situação de carência ou vulnerabilidade. 

Tenta prevenir ou restabelecer o seu equilíbrio funcional, mobilizando os nossos próprios recursos ou os 

recursos da comunidade. 

 O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos: 

 Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos e famílias em situação de 

risco, vulnerabilidade ou exclusão social; 

 Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no sentido da inclusão social; 

 Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal, social e profissional 

dos indivíduos/famílias. 

Neste período, foram realizados 60 atendimentos e 6 visitas domiciliárias, conforme quadro síntese que se 

encontra abaixo. 
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Quadro de dados 

 

Casos atendidos 

Nº/Natureza 

 

Intervenções 

 

23/Informações 

Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos, estabelecer 

contactos e articular com outras entidades 

 

8/Habitação 

Encaminhamento para a segurança social de cascais e Divisão de Habitação 

Social da CMC 

 

5/Creche  

Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e integração em 

creche. 

 

6/Apoio Alimentar 

 

Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar – 

Vicentinos e Cantina Social 
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10/Apoio Económico Encaminhamento para vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança Social. 

2/Centro de dia/ SAD Fornecimento de informações acerca de possíveis locais a integrar idosos, e 

apoio na organização de processos e articulação com a segurança social.  

6/Apoio Medicação Encaminhamento para instituições da comunidade com Protocolo das 

Farmácias. 

6/Visitas Domiciliárias Todas as visitas efetuadas foram informadas por munícipes na junta de 

Freguesia, e são situações de idosos isolados com grandes carências 

económicas, e outros com doenças. 

 

Subsídios de carência 

 
No âmbito da Ação Social e com o intuito de apoiar famílias carenciadas da área geográfica de 

Alcabideche, existe um regulamento de subsídios de carência/emergência.  

Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e serão atribuídos mediante 

apresentação de documentos comprovativos que justifiquem o pedido, juntamente com o relatório 

social.  
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Durante este período, foram atribuídos alguns subsídios: 

 

- Atribuição Subsídio – Pagamento Exames Saúde – 63,30 € 

- Atribuição Subsídio – Pagamento Livros Escolas – 58,47 

- Atribuição Subsidio – Pagamento Água – 26,34 € 

- Atribuição de Subsídio - Pagamento Medicamentos – 21,64 € 

- Atribuição Subsídio – Pagamento Cartão Cidadão – 18,00 € 

- Atribuição Subsidio – Pagamento Renda da Habitação – 380,00 € 

- Atribuição Subsidio- Pagamento de passe, no valor de 40,00 € 

- Atribuição Subsidio – Pagamento óculos – 250,00 € 

- Atribuição Subsidio – Pagamento óculos – 152,00 € 

- Atribuição Subsidio – Pagamento óculos – 399,00 € 

2 - Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche presta apoio a nível da terceira idade: 

- Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

 
Os Centros de Convívios têm como objetivo, proporcionar a criação de serviços permanentes adequados 

ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o desenvolvimento pessoal e para a valorização dos 

fatores positivos do processo de desenvolvimento etário; e promover e estimular as relações adequadas 

entre os utentes, familiares e amigos, promover o desenvolvimento cultural e ocupação de tempos livres, 

deste modo a Técnica da Junta de Freguesia de Alcabideche desloca-se a estes dois centros de convívio 

uma vez por semana fazendo o acompanhamento dos utentes. 

Os centros dispõem de aulas de ginástica e ensaio do grupo coral entre outras atividades. 
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3 - Projetos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com Câmara Municipal de Cascais 

 
3.1 - Seniores em Movimento  
 
É um projeto, em parceria com a Camara Municipal de Cascais, que contribui para um processo de 
envelhecimento ativo, promovendo estilos de vida mais saudáveis com ganhos na auto estima e qualidade 
de vida. 
Privilegia as modalidades de ginástica e hidroginástica e a realização de sessões de educação para a saúde. 
Abrange a população sénior da freguesia de Alcabideche, Centros de convívio e Associações. 

 
 
3.2 - Ajudas Técnicas 
 
Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas articuladas , andarilhos e 
cadeiras de rodas. 
Estes equipamentos são indispensáveis á autonomia e integração de pessoas com deficiência e 
dependencia total ou parcial , permanente ou temporária. 
A Junta de Freguesia de Alcabideche tem ao dispor da comunidade,quatro Camas Articuladas, dois 
Andarilhos e três Cadeiras de Rodas.    
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3.4 - Melhor saùde 
 
Este projeto dá resposta aos municipes da Freguesia de Alcabideche em situação de dependencia com 
fracos recursos económicos,que  sofram de incontinencia , através do acesso a fraldas , de forma a 
contribuir para uma melhor qualidade de vida. 
Beneficiam deste projeto nos meses de Janeiro , Fevereiro e Março 32 famílias, num total de 3840 fraldas. 
 

 
3.5 –“ ACADEMIA MÓVEL” -  2019 
 
Os Centros de Convívio e Alcoitão e Alvide, foram integrados no projeto “Academia Móvel – 2019”, em 
parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa / Delegação da Costa do Estoril, e Camara Municipal de Cascais.  
Tem como principal objetivo proporcionar aos munícipes seniores, clientes das instituições da rede 
solidária, numa perspetiva de proximidade, a aquisição de conhecimento no âmbito das tecnologias da 
informação e da comunicação, enquanto fator determinante á participação ativa na sociedade. 
As aulas tiveram início em Fevereiro, nas coletividades de Alvide e Alcoitão. 
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4 - Programa de Apoio á Terceira Idade 
 
4.1 – No  dia 4 de Janeiro estivemos presentes no Lanche de Reis organizado pela Coletividade 31 Julho de 
Alcoitão, com a participação do Grupo Coral Sénior dos Centros de Convívio de Alvide e Alcoitão, tarde de 
muita alegria e Paz. 

 
4.2 - Dia 7 de Janeiro estivemos Presentes no Tradicional “ Cantar as Janeiras” ao executivo da CMC no 
Salão Preto e Prata do Casino Estoril, com os Grupos Corais de Alvide e Alcoitão. 
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4.3 – Estivemos presentes em ações de sensibilização e prevenção organizadas pelo  Subdestacamento 
territorial de Alcabideche e Sintra da GNR com o alerta para situações de Furto e Internet Segura para os 
Seniores da Freguesia de Alcabideche, nas Associações de Idosos de Santa Iria – Aisi e Associação de Bem 
Estar Social de Alcabideche. 

  

 
4.3 - Dia 4 de Fevereiro e dia 6 de Fevereiro, realizaram - se nos Centros de convívio de Alcoitão e de 
Alvide, informação sobre a MOBI CASCAIS, dando a conhecer, quais os benefícios, para a população mais 
idosa.  
Como adquirir os passes Cascais Sub14E + 65 anos, quais os horários, entre outros. 
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4.2 - Na semana de 25 de Fevereiro a 3 de Março realizou-se a “ Semana da Proteção Civil” sobre o tema “ 
Alterações Climáticas – Resposta local a um problema global”. Deslocamo-nos com o Centro de Alcoitão e 
Alvide ao Cascaishopping para visitar os vários standes da Semana da Proteção Civil.  
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Dia 1 de Março realizou-se na Coletividade da Amoreira, no GIPA, a Peça de Teatro “Criada para todo o 
serviço” , na qual os Centros de Convívio e associações da freguesia, foram assistir, tivemos a presença de 
mais de 170 Seniores. A Junta de Freguesia de Alcabideche apoiou na aquisição dos bilhetes, e no 
transporte. 
 

   
 
Dia 4 de Março, realizou-se a Festa do Carnaval, dos seniores da freguesia, na Coletividade 31 de Janeiro 
em Manique. 
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Tiveram presentes cerca de 150 Seniores de várias instituições e centros de convívio da Freguesia, houve 
muita animação e alegria com o baile e desfile de Carnaval. 
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No dia 17 de Março, na Coletividade do Grupo Desportivo do Zambujeiro, a Junta de Freguesia de 
Alcabideche proporcionou aos Seniores mais uma tarde de Cultura. 
 Com a participação em mais uma peça de Teatro, Peça esta de seu nome “Os tomates Madurinhos” 
Assistiu - se a mais uma tarde de gargalhadas e diversão, estiveram presentes mais de 100 Seniores.  
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Dia 18 de Março, os Seniores do Centro de Convívio de Alcoitão, foram visitar o Museu do Benfica, em 
colaboração com a instituição “ AGNUS DEI”. 
Tarde de História, desporto e convívio. 
 

 
                                      
De 24 Março a 31 de Março, realizaram – se a colónia de Férias, nas Termas de S. Pedro do Sul, para os 
idosos das várias instituições e centros de convívio da freguesia. 
Participaram nos tratamentos nas termas, tiveram várias atividades, neste período. 
Um dos objetivos desta colónia de férias é poder partilhar, momentos de lazer, de reencontro e de 
convívio. 
A colónia, feita a avaliação, decorreu muito bem. 
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Foto do Grupo 

 
 
5 – Reuniões 
 
Reunião 
Dia 18 de janeiro, das 9h30 ás 16 30m realizou-se, na IDEIA a reunião plenária da plataforma,” Crescer 

Melhor em Cascais”. 

Nesta reunião estiveram presentes várias instituições do concelho, em que partilharam as suas 
experiências, e os vários serviços que prestam á comunidade, ou mais própriamente a sua intervenção. 
Foi apresentado o Plano estratégico 2018/2019. 
 
Reunião 
Dia 4 de Fevereiro, pelas 10 horas , no Gabinete Mais Perto no Bairro Calouste Gulbenkian, reunião da 
Equipa de Freguesia no Âmbito do Plano Concelhio para a integração do Plano dos Sem Abrigo de 
Alcabideche. 
Objetivo dar a conhecer algumas situações, e a melhor forma dos integrar, em instituições. 
 
 
Reunião 
No dia 6 de Fevereiro pelas 9h30, realizou-se a reunião do Núcleo executivo de Alcabideche, no Centro de 
Medicina e Reabilitação de Alcoitão. 
Um dos objetivos desta reunião, foi a preparação para as jornadas que se irão realizar dia 11 de Abril de 
2019. 
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Reunião  
Dia 7 de Fevereiro, pelas 9h 30m, reunião na União de freguesias de Cascais Estoril, no Estoril. 
Para planear as atividades do Estendal dos Direitos, para o próximo ano, nas freguesias do Concelho.  
 
Reunião 
Dia 11 de Fevereiro do Grupo das insalubridades, pelas 9h30 m nas instalações do Centro de Saúde do 
Estoril. 
O grupo reúne para revisão das situações, acompanhamento e conhecimento de novas situações. 
Reunião 
Dia 14 de Março,pelas 9h30m realizou-se no DNA , o Plenário da Plataforma da Qualificação dos centros de 
convívio e espaços seniores do concelho. 
Neste plenário foram apresentados e debatidos alguns contributos de algumas instituições do Concelho; 
Academia seniores da Parede e de Cascais 
Universidade senior de Manique  
Academia senior do Centro Eng.º  Alvaro de sousa  
 
Reunião  
Dia 22 de Março, realizou-se ás 9h 30 m, na Fundação “ O Seculo”, o Workshop de construção dos 
princípios de governança. 
Na qual foram apresentados trabalhos realizados por alguns profissionais. 
Foram apresentados temas, no qual a apresentação se focava em 3 tópicos  

> Conclusões e recomendações do tema 

> Apresentação da situação atual 

> Apresentação do futuro desejável. 

O professor Silveira Lobo fazia a apresenação e a conclusão dos temas. 
 
Reunião 
Dia 29 Março, realizou – se o Plenário do CLAS, no Centro Comunitário da Boa Nova, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 
- Diagnóstico Social de Cascais: Assimetrias Territoriais, um desafio à Coesão Social 
- Desafios Cascais 2030: Conclusões do Diagnóstico Social de Cascais; Programação da Rede de Respostas e 
Equipamentos Sociais 
 
- Princípio de governança da Rede Social para a próxima década 
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 

1.- Estrutura e Ocupação 

Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de 

Alcabideche, no período a que se refere o presente relatório (primeiro trimestre de 

2019), foi dada continuidade aos protocolos e parcerias já existentes, bem como o 

reforço com outras, para a utilização dos nossos espaços de prática, com actividades 

desportivas pontuais e/ou regulares. 

1.1.- Actividades Regulares 

1.1.1.- Pavilhão: 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 

b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 

c) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira; 

d) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 6.ª feiras. 

 

1.1.2.- Ginásio 1 e 2 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 

b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 

c) Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate, de 2.ª a 6.ª feira. 

 

Nota: As aulas de grupo e desportos de combate, que foram mencionadas anteriormente, 

são: o Karaté, o Jiu-Jitsu, o Kung Fu, a Ginástica Acrobática, o X-dance, o Ballet, a 

Localizada/Step, Fusion e o Yoga (bebés, kids, Teens e Adultos). 

 

1.1.3.- Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

a) Actividades dinamizadas de 2.ª a 6.ª feiras. 

 

1.1.4.- Campo de Ténis 

a) Aulas dinamizadas de 3.ª a 6.ª feiras. 

 

1.1.5.– Piscina 

a) Programa Municipal “Nadar a Brincar” - Aulas dinamizadas de 3.ª a 6.ª feiras; 

b) Natação enquadrada no Desporto Escolar, todas as 2.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª feiras; 
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c) Actividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas, de 2.ª a 6.ª 

feira; 

d) Actividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, todas as 5.ª feiras; 

e) Programa Seniores | Centros Dia – 3.ª e 5.ª feiras; 

f) Natação Pura – Aulas leccionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, sábados e Domingos; 

g) Natação para Bebés – Aulas a frequentar todos os Sábados e Domingos; 

h) Hidroginástica – Aulas a todas as 2.ª feiras, 3.ª feiras, 5.ª feiras, 6.ª feiras e sábados; 

i) Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª e 5.ª feiras e sábados; 

j) Utilização Livre – Para usufruir todas as 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, Sábados e Domingos. 

 

1.2.- Actividades Extraordinárias 

Como pode ser verificado, através da observação do quadro seguinte, foram várias as 

actividades extraordinárias dinamizadas no período a que diz respeito o presente 

relatório.  

 

 Nave                                              Nave Nave 

Dia Janeiro Fevereiro Março 

1    

2  GDEP (Basket) vs. 
Salesianos Estoril 

GDEP (Basket) vs. Basket Loures 

3    

4 Torneio de Badminton 
– Escola Secundária Ibn 

Mucana 

  

5  Torneio de Ténis de 
Mesa – Escola 

Secundária Ibn Mucana 

 

6    

7    

8    

9  GDEP (Juniores) vs. CAD 
GDEP (Seniores) vs. 

Casal Velho 
GDEP (Infantis) vs. 

Alenquer 

GDEP (Iniciados) vs. Quinta dos 
Lombos 

GDEP (Infantis) vs. Portela 
GDEP (Seniores) vs. Posto Santo 

10  GDEP (Benjamins) VS. 
Leões de Porto Salvo 
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11    

12 - GDEP (iniciados) vs. 
Leião 
- GDEP (Juniores) vs. 
Acad. Ciências 
- GDEP (Basket) vs. 
Carnide 

  

13    

14    

15    

16 Torneio de Voleibol – 
Escola Secundária Ibn 

Mucana 

GDEP (Basket) vs. 
Queluz 

GDEP (Iniciados) vs. 
Cacém 

GDEP (Seniores) vs. 
AMSAC 

GDEP (Infantis) vs. SCM 
Lisboa B 

 

17   GDEP (Juvenis) vs. Atibá 
GDEP (Benjamins) vs. Alcaença 

 18    

19  - GDEP (Seniores) vs. 

Amarense 

- GDEP (Infantis) vs. 

Vinhais 

- GDEP (Iniciados) jogo 

treino vs. SL Benfica 

  

20    

21  Cascais Pong  

 22    

23 Torneio do Mata – 
Escola Secundária Ibn 

Mucana 

GDEP (Basket) vs. ? GDEP (Juniores) vs. Leões de Porto 
Salvo 

GDEP (Iniciados) vs. 18 de Maio 

 24  GDEP (Juvenis) vs. Real 
Futsal 

GDEP (Benjamins) vs. 
Leião 

GDEP (Benjamins) vs. União Alfornelos 

 25 Cascais Minton   

26 - GDEP (Basket) vs.   
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PABC 
- GDEP (Juniores) vc. 

AMSAC 

27    

28    

29    

30   GDEP (Infantis) vs. Real Futsal 

 31   GDEP (Juvenis) vs. Queijas e Benfica 

 

No entanto, destacam-se, por questões de necessidades organizativas mais exigentes, 

as seguintes: 

 

a) Ligadas à modalidade de Badminton - “Torneio Escolar de Badminton”, “Cascais Minton - 

Interescolar”, dinamizada a 10 e 25 de Janeiro de 2019, respectivamente. 

 

 

 

 

b) “Torneio Escolar de Voleibol”, realizado no dia 16 de Janeiro de 2019. 

 

c) “Torneio Jogo do Mata - Interescolar”, realizado no dia 23 de Janeiro de 2019. 

 

d) Ligadas à modalidade de Ténis de Mesa - “Torneio Escolar de Ténis de Mesa”, “Cascais 

Pong - Interescolar”, dinamizada a 05 e 21 de Fevereiro de 2019, respectivamente. 
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e) “Feira do Fumeiro”, dinamizada entre os dias 07 e 10 de Março de 2019. 
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2.- Qualificação dos Espaços 

a) Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários e duches), do Pavilhão e Piscina; 

b) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, portas, 

luzes, dispensadores de toalhetes para as mão e papel higiénico, torneiras); 

c) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

- Campo de Ténis – Rede de Protecção; 

- Piscina – Blocos de Partida e Boias dos separadores de Pistas; 

- Pavilhão – Tabelas de Basquetebol portáteis, suportes de fixação de redes de Voleibol; 

d) Outros – Reparação parcial de fissuras existentes em paredes exteriores (Coberturas da 

Nave). 

 

3.- Balanço de Inscrições durante o primeiro trimestre de 2019 

No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 

inscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório (trimestre de 

Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 2019), somando um total de 162 inscrições. 

Número de Inscrições Efectuadas 
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PARQUE INFORMÁTICO 

1. Renovação do parque de impressoras para a sede da Junta de Freguesia e Complexo 

Desportivo de Alcabideche, ao qual descrevemos a seguir a localização e tipologia de 

impressoras instaladas: 

a. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 

b. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 

c. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 

d. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 

2. No âmbito do protocolo da educação, pedido realizado pela CMC, procedemos ao 

agendamento de obras a realizar durante as férias da páscoa: 

Freguesia Nome Instalar 
Rede 

Estruturada 

Prioridade 

ALCABIDECHE Escola Básica do 1.º Ciclo de Bicesse SIM 8 Abril a 12 de Abril 

ALCABIDECHE Escola Básica Bruno Nascimento SIM 8 Abril a 12 de Abril 

ALCABIDECHE Escola Básica Malangatana SIM 8 Abril a 12 de Abril 

ALCABIDECHE Escola Básica Maria Margarida Rodrigues  c/ Jardim 
de Infância 

SIM 15 de Abril a 19 de Abril 

ALCABIDECHE Jardim de Infância Cesaltina F Gouveia SIM 15 de Abril a 19 de Abril 

ALCABIDECHE Jardim de Infância de Alcoitão (Fátima Campino) SIM 15 de Abril a 19 de Abril 

ALCABIDECHE Jardim de Infância de Murches SIM  15 de Abril a 19 de Abril 

3.  Criação de posto de trabalho para novo psicólogo, bem como a criação de caixa de 

correio eletrónico e registo no relógio de ponto. 

4. Manutenção presencial aos computadores da sede da J.F.A. e do C.D.A.. 

5. Reciclagem de toners e tinteiros. 

6. Helpdesk 
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DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

1. Reversão da música em espera e da mensagem de pré-atendimento para regimento 

normal. Foi removida todas as mensagens de natal anteriormente configuradas. 

2. Correcção e Impressão de flyers para NAVE e PISCINA (200x de cada) do CDA. 

3. Criação de cartazes e artigos para a rede social Facebook da página JFA e CDA. 

4. Realização de cartazes para as Ludobibliotecas: 
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INTERNET E WEB DESIGN 

A. Desenvolvimento da página de internet para o domínio www.jf-alcabideche.pt com novas 

funcionalidades e adaptado às várias plataformas (Smartphone/Tablet/Portátil e 

Computador). 

B. Segue abaixo lista de artigos publicados na página da Junta de Freguesia e partilhados na 

página da rede social Facebook: 

 JOGOS EM FAMÍLIA  

 REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO TAXA AUDIOVISUAL NA ELETRICIDADE  

 NOVOS CONTADORES INTELIGENTES DE ELETRICIDADE  

 DESAFIOS NA DEMÊNCIA  

 UP 2 YOUTH  

 KARATÉ NO COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE  

 178º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA DE ALCABIDECHE  

 FUSION - ATIVIDADE ABERTA 

 Entrega do IRS 2018 

 Reunião ordinária - 11 de Abril de 2019 

 Edital - SUSPENSÃO DO RECENSEAMENTO ELEITORAL 

 Educação 

 Cadernos de recenseamento eleitoral 

 Edital - Concessão (Complexo Desportivo de Alcabideche) 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 11 de Dezembro de 2018 a 07 de Abril de 2019 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Destaca-se que continuamos a crescer nas redes sociais com este último trimestre onde os 4667 

Gosto” contabilizados. Conta do Instagram agora também com presença no Instagram com o 

perfil “jf.alcabideche”. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 4º 

trimestre de 2018 e o 1º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos e seguidores 

adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 303 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 397 SEGUIDORES 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste últimos trimestres, são os 1114 “Gosto” 

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 4º 

trimestre de 2018 e o 1º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos adquiridos neste 

período: 

22 NOVOS “GOSTO” 

ECONOMATO 

 Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

 O parque informático das impressoras atual é: 

I. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 

II. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 

III. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 

IV. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 

V. Brother MC210 [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação Social) 

VI. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel Giacometti 

VII. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Recepção, nave principal) 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 

Registo da Actividade no Cemitério de Alcabideche - 1º Trimestre 2019 

Meses Janeiro Fevereiro Março Total 

Inumações 20 21 10 51 

Exumações 5 15 2 22 

Venda Ossário 0 0 0 0 

Venda Gavetões 1 4 1 6 

Venda Columbário 2 2 1 5 

Aluguer Ossário 22 21 13 56 

Aluguer Gavetão 2 0 1 3 

Colocação de Lousa 4 5 3 12 

Colocação Bordadura 2 4 1 7 

Transladações 5 7 2 14 

Averbamentos 1 2 0 3 
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Procedeu-se à limpeza do cemitério: 

 
 

Aplicação de monda térmica e desratização pela Empresa Municipal Cascais Ambiente. 
 

 



 

91 

Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 
 Compra de Material de Desgaste para o Cemitério Baldes e Vassouras 

 Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 

 Aquisição de Fardamento, Calças e Polos para os Funcionários do Cemitério. 

 Adjudicação a uma Empresa para a reparação de Lancis, passeios e Betuminoso. 

 Aquisição de uma Mini – Escavadora 
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 Aquisição de um Desumidificador Ossadas 
 

 
 

 Construção de Ossários e Gavetões no Cemitério. 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 

1. Preparação para a Sessão Solene do Aniversário da Junta de Freguesia de Alcabideche: 

a) Realização e concepção da sonoplastia do vídeo Retrospectivas 2019 

b) Reuniões com os responsáveis de diferentes áreas e visitas técnicas ao Auditório de 

São Vicente 

c) Montagem e operação de áudio durante a Sessão Solene 

d) Ensaios com os alunos que representaram a EMMG 

 

2. Qualificação dos espaços escolares 

a) Montagem de equipamentos nas novas salas do Outro Lado da Escola (EB Margarida 

Rodrigues) – Tratamento sonoro das salas com a montagem de 3 painéis de absorção 

do som 

b) Montagem de um braço na porta do Espaço Montepio  

 

3. Planificação do Ciclo de Concertos e Aulas Abertas a realizar na Páscoa 

a) Ensaio com os alunos de toda a escola para a preparação dos concertos; 

b) Audições de Páscoa: 23 de Março e 1 de Abril no Espaço Montepio; 

 

4. Levantamento de reparações e aquisições a efetuar no trimestre 

a) Transporte de coluna de som do Estúdio Montepio  

b) Transporte de 2 Amplificadores e uma mesa de mistura 

 

5. Balanço das Inscrições até Março 2019 
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a) No quadro abaixo podemos ver um estudo comparativo do 1º Trimestre dos últimos 5 

anos 

 

 

 

 


