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I. Introdução 

O presente documento tem por princípio a descrição das actividades 

desenvolvidas pela junta de freguesia de Alcabideche, no período compreendido 

entre julho e setembro de 2014.  

Assinala-se no trimestre a implementação de políticas que visaram a 

restruturação de serviços, nomeadamente a alteração do horário de atendimento 

e reforço de recursos humanos em alguns departamentos. Neste contexto foram 

encetadas com os Professores da Escola de Musica negociações contratuais, 

permitindo assim um acordo satisfatório para ambas as partes. 

A continuidade de uma política de forte restrição orçamental, com todas as 

nuances que implica, tem permitido contudo assegurar as respostas prementes  

junto da comunidade, em várias vertentes. 

Os resultados agora apresentados permitem-nos desde logo manifestar total 

satisfação pelo esforço dispensado por parte da equipa da junta, que diariamente 

dá resposta em várias valências. 
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II. Atendimento /Secretaria 

O serviço de atendimento da JFA no presente trimestre com base nos  

seguintes indicadores, obteve os resultados que se r4e3ferenciam nos 

gráficos abaixo: 

 

 

Entrada de Correspondência 

julho 75 

agosto 38 

setembro 224 

Correspondecia expedida – Via CTT 

julho 65 

agosto 24 

setembro 1 
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Apresentações quinzenais 

julho 680 

agosto 663 

setembro 650 

 

 

 
 

 

Emissão Atestados -Diversos 

julho 287 

agosto 210 

setembro 80 
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Licença de Canídeos 

julho 77 

agosto 110 

setembro 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros Serviços 

julho 291 

agosto 110 

setembro 50 
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          Atendimento aos Fregueses 

Através da  prestação do serviço de voluntariado, foi permitido a vários fregueses, 

principalmente aos mais carenciados, a possibilidade da entrega via digital do seu 

IRS. Neste contexto não podemos deixar de agradecer publicamente ao Srº Rui 

Branquinho pela disponibilidade que de forma gratuíta e abnegada abraçou esta 

tarefa, permitindo à  freguesia a dotação de  uma valência que não dispunha. 

 

 

 

 

 

III. Recursos Humanos 

No presente trimestre procedemos a alterações na restrutura interna do nosso 

organograma. Efectuámos assim o reforço do atendimento ao público, tendo sido 

transferido um recurso do CDA para a 

sede da junta. Foram também alterados 

os procedimentos internos ao nível do 

CDA, tendo sido reforçados alguns 

pontos que apresentavam lacunas já 

referenciadas, nomeradamente ao nível 

do serviço de manutenção da piscina e 

gestão da nave desportiva. 

Estão assim reunidas as condições necessárias para uma resposta mais célere e 

qualificada junto dos utentes do Complexo Desportivo de Alcabideche. 

Foi aberto um procedimento concursal comum por tempo determinado no 

âmbito da contratação publica para colaboradores das AEC – AAAF  e CAF. Neste 

contexto foram abertos na Bolsa de Emprego Publico – BEP 26 vagas, tendo 

concorrido 346 candidatos. O processo de selecção decorreu ao longo do mês de 
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agosto, tendo sido realizada uma avaliação curricular com a presença do juri de 

concurso, promotor CMC e parcerias dos agrupamentos de escolas Alcabideche e 

Alapraia. 

 

ESCOLA MICHEL GIACOMETTI 

A Escola de Música culmina sempre neste período com várias audições onde 

professores e alunos analisam a sua 

evolução anual. Com um corpo 

docente de reconhecido nível, tem 

permitido ao longo dos anos 

extraordinários resultados. O 

executivo mantém na Escola uma 

importante atenção e está sencivel à 

sua evolução, neste pressuposto, 

procedemos no final do presente período lectivo a uma reorganização funcional 

da escola, tendo em parceria com o corpo docente encontrado uma plataforma 

para a sua sustentabilidade económica. 

 

IV.  Assuntos Jurídicos 

No âmbito do pelouro dos assuntos jurídicos, prosseguiu-se com o atendimento 

jurídico aos fregueses mais carenciados com periodicidade de 1x/semana. 
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V. Toponimia 

Foi dado novo toponimo há artéria na localidade de Murches -  Rua Guilherme 

Manuel Romão  (1939- 2014) Guilherme Caracol – Empresário tendo sido 

realizada uma cerimónia do descerramento da placa com a presença da família. 

 

 

 

 

 

 

No âmbito dos equipamentos de sinalética vertical, procedemos à colocação de 

dois espelhos parabólicos em locais da freguesia, criando assim uma melhoria 

das condições de segurança à circulação automóvel. 

Foram efectuadas também diversas intervenções em placas toponimicas que se 

encontravam danificadas na freguesia. 
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VI. Infraestruturas 

O edifício onde está sediado em partilha a Escola de Musica Michel Giacometti e a 

Associação de Idosos de Alcabideche, foi alvo de uma intervenção urgente, tendo 

sido necessário proceder-se à substituição do teto interior da sala principal. A 

obra orçamentada em 3.200.00 euros mais IVA foi realizada por empreiteiro da 

especialidade e sobre responsabilidade da J.F.A. Esta situação resultou do 

empolamento verificado ao nível da estrutura, apresentando um perigo aos 

utentes do espaço em referência. 

ANTES 

 

 

 

 

 

DEPOIS 
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Infraestruturas Urbanísticas Janes  

A execução de empreitada no âmbito do Orçamento Participativo da CMC, foi 

adjudicada por ajuste direto à empresa Alwayslayered – Construções e Gestão de 

Obras, Lda. Trata-se da requalificação de 945 mts de arruamento ladeada por 

zonas de circulação pedonal na localidade de Janes / Malveira da Serra. 
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VII. Educação 
 

Reuniões de Avaliação Trimestrais – Como é habitual, no final do ano 

letivo, as Escolas, os JIS e entidades parceiras reuniram para avaliar todo 

o trabalho de parceria dos Programas das AEC e da AAAF, em grelha 

própria. 

 

Reunião de Diagnóstico das AEC – A CMC promoveu juntamente com os 

Agrupamentos de Escolas neste caso, Alcabideche e Alapraia e as 

Entidades Parceiras – coordenação geral, sessões de diagnóstico das AEC 

onde se desenhou o ano letivo 2014/15. Elaborámos inclusivamente 

propostas de horários. Seguidamente e com base nos diagnósticos, estes 

Agrupamentos reuniram com a coordenadora para elaborarem os 

horários do próximo ano letivo e respetivos domínios, definição do 

número de professores/animadores necessários para cada 

Escola/Jardim-de-Infância, assim como o perfil adequado para cada 

domínio e respetivo contexto (escola em si e equipa). 

 

Mapa de Recursos Humanos: Com base nos procedimentos citados 

anteriormente, elaborou-se o mapa com os recursos humanos 

necessários para a dinamização das atividades de Enriquecimento 

Curricular, Componente de Apoio à Família/Interrupções Letivas, 

Ludobibliotecas e a Animação de Apoio à Família para o ano letivo de 

2014/15. 
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Reuniões de Acompanhamento - A coordenadora geral reuniu com as 

diferentes equipas semanal, quinzenal ou mensalmente conforme as 

necessidades de cada equipa ou projeto. Estas foram acompanhadas 

diariamente no próprio espaço e através de diferentes canais de 

comunicação, onde se adotou diversas estratégias de intervenção de 

modo, a implementar permanentemente o verdadeiro e autêntico 

trabalho de equipa sugerido pela Gabriela Mistral: “Onde houver uma 

árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para emendar, 

emenda-o tu. Onde houver um esforço de que todos fogem, fá-lo tu. Sê tu 

aquele que afasta as pedras do caminho” – inspiração/lema da nossa 

equipa. Para além destas reuniões, efetuou-se este acompanhamento 

através de visitas aos Espaços, documentos orientadores, eventos, 

projetos comuns e a elaboração de todas as planificações para cada 

Interrupção Letiva, desde a definição do tema a dinamizar, escolha das 

visitas, idas á praia escolha de materiais necessários para as 

atividades/projetos e acautelou-se toda a logística, indo o mais possível 

ao encontro de cada criança e das suas famílias. 

 

Conselho de Docentes – A coordenadora geral e todas as equipas 

integraram os Conselhos de Docentes mensais das diferentes Escolas nos 

quais, se planificou e agendou todas as atividades, projetos e eventos 

assim como, o acompanhamento dos alunos que precisaram de 

intervenções e estratégias diferenciadas ou específicas. Na EB1 de 

Bicesse, este Conselho fez-se uma vez por período e foi sobretudo para 

avaliar e perspetivar as atividades mais próximas e pertinentes. 

 

Roda, K`Cidade, Pensar Alcoitão, Encontro de trabalho do Comité 

Local/CAF – A coordenadora geral integrou estes grupos de trabalho 

através de reuniões, umas semanais outras mensais, encontros de 

trabalho e acompanhamento de Projetos de Inovação Comunitária (PIC`S) 

onde se refletiu o desenvolvimento comunitário, criou-se oportunidades 

de cruzamentos e de pensar entre projetos com desafios ou 

potencialidades comuns. No âmbito dos PIC`S, fez-se um encontro entre 

todos os intervenientes como partilha de experiências, autoavaliação de 

cada interveniente e um balanço global, onde se abordou o 
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desenvolvimento e impacto destes 

projetos na comunidade, as 

dificuldades sentidas e as ambições 

de cada parceiro. 

 

Comissão Social de Freguesia   

A coordenadora geral integrou esta 

Comissão no grupo da Educação. Na 

reunião deste pequeno grupo de 

trabalho surgiu um desafio que é a 

conceção de um Banco de Livros e 

material escolar - “Livrão”. Pretende-se alargar esta resposta a toda a 

Freguesia, em plena articulação com os Agrupamentos de Escolas e 

comunidade em geral. 

 

Ludobiblioteca aos Sábados: Oficinas realizadas neste trimestre - Artes 

Circenses – Iniciou-se a arte de malabarismo até 3 bolas, modelagem de 

balões e iniciámos alguns percursos com andas; Clube de Teatro – Deu-

se continuidade a este clube a partir de contos, fadas e fábulas, de obras 

de arte, poemas, de situações do dia-a-dia, e através da dinamização de 

Oficinas de Teatro. Tivemos adesão de um grupo de 25 crianças com 

idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos. 

 

Delegação de Competências: Na rubrica das obras de manutenção e 

com base nos pedidos enviados pelos Agrupamentos de Escolas 

pertencentes ao nosso território, a equipa que trabalha com a Junta, já 

iniciou as visitas às escolas para analisar as necessidades e de seguida o 

enviou os respetivos orçamentos. Fez-se o mesmo procedimento com a 

rubrica do material de higiene e limpeza, bem como o de secretaria. 

Colmata-se assim, todas as necessidades sentidas até ao momento. Ainda 

não dêmos resposta aos espaços verdes das Escolas.  
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Frequência Média de Utilizadores na Interrupção Letiva de 
Setembro 

1 2

1) 71% Utilizadores (AAAF) 

2) 29% Utilizadores (1º ciclo) 

Frequência Média dos Utilizadores na Interrupção Letiva 
Julho 

1 2

1) Utilizadores de ateliers (53%) 

2) Utilizadores de acesso livre 
 

 

Utilização da Ludobiblioteca aos Sábados 

1 2

1) 44% Utilizadores (AAAFS) 

2) 56% Utilizadores (1º ciclo) 
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VIII. Ação Social 

No âmbito da Ação Social, o atendimento aos fregueses continua a ser 

uma preocupação constante, principalmente com os mais vulneráveis. 

Neste contexto temos mantido todos os projetos que fazem parte da rede 

solidária do Concelho de Cascais. 

Foram protocoladas várias valências com instituições, de forma a 

colmatar algumas lacunas na oferta com as faixas etárias mais jovens e 

idosas. 

O projeto Seniores em Movimento continua a ser desenvolvido, tendo 

sido ao longo do mês de agosto realizadas as inscrições para a época 

2014-2015, conforme a seguinte grelha: 

25/08 2ª feira Centros / Associações de Alcabideche e Alcoitão 

26/08 3ª feira Centros / Associações de Bicesse e Manique 

27/08 4ª feira Centros / Associações de Murches e Malveira 

28/08 5ª feira Centros / Associações de Amoreira (ASIA) 

29/08 6ª feira Centros / Associações de Alvide 

 

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE CASCAIS 

Participamos no Plenário do CLAS com os parceiros sociais do Concelho 

de Cascais, onde foi debatida a temática relacionada com a resposta social 

das instituições perante a sociedade civil. 

Neste encontro que decorreu na Casa Museu Paula Rego, foi lançado o 

Diagnóstico Social de Cascais, tendo para o efeito sido apresentado de forma 

criteriosa o modelo de análise e suas valências.  
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Parcerias com outras Instituições 

Abertura do Centro Comunitário do Bairro de Alcoitão. 

No âmbito do processo de inserção dos residentes do bairro de Alcoitão 

na comunidade, foi aberto 

uma estrutura de apoio 

com diversas valências. 

Neste pressuposto a 

Freguesia de Alcabideche 

através dos seus técnicos, 

disponibiliza semanalmen-

te dois técnicos, um 

Psicólogo e outro da área 

Social, para fazer o 

acompanhamento de casos 

identificados e que carecem de apoio imediato. 

Reunião do RODA 

 Acompanhamento da avaliação do projeto e novas propostas constantes 

para 2015. Nesta reunião estiveram presentes grupos dos seguintes 

eixos: 

Eixo 1- Território e Envolvente  

Eixo 2 – Relação entre as pessoas 

Eixo 3 – Indivíduos e famílias, percursos sociais qualificantes. 

O objetivo desta 

reunião foi o de 

acompanhar o de-

senvolvimento das 

ações deter-minadas 

no últi-mo plenário 

do RODA, com vista 

a atingir as metas 

para 2015.  
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Apoio à Terceira Idade  

 As atividades com o os “nossos Jovens à mais Tempo” realizadas com o 

apoio da Junta e em parceria com os Centros de Dia, foram 

manifestamente enriquecedoras, permitindo o convívio franco e aberto 

entre os seus participantes.  

 

 

 

 

 

 

Dia 29 de Junho realizou-se no Complexo Desportivo de Alcabideche, o 

final das atividades realizadas ao longo do ano, em que participaram 

idosos dos centros e associações da freguesia. A avaliação desta 

atividade foi positiva. 

No período de 15 de Julho a 18 de Julho realizou-se a colónia na praia de 

S. Pedro do Estoril. Participaram nesta atividade 28 idosos, das várias 

localidades da freguesia. Proporcionamos momentos de alegria e 

animação, aumentando a sua-auto estima. 

Ao nível dos centros de Alvide e Alcoitão, a Junta através do 

departamento de Ação Social presta apoio técnico, coordenação e 

dinamização dos grupos. Colaborámos na dinamização dos grupos 

corais de Alvide, Alcoitão e Malveira da Serra.  
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No âmbito da Ação Social no período de Julho a Setembro de 2014, no 

que concerne ao atendimento social às famílias, existe uma grande 

procura de ajuda. As situações das famílias são cada vez mais 

problemáticas, resultantes do desemprego, despesas diversas como 

pagamentos de água, luz e rendas em atraso. Tentamos dar a melhor 

solução ou encaminhamos para outros serviços ou instituições da 

Freguesia. Neste trimestre foram atendidas 66 pessoas. O nosso 

principal objetivo é apoiar as famílias em situações difíceis. 

Reuniões 

Reunião do grupo de trabalho da Educação, com os vários parceiros da 

freguesia, em que o objetivo foi dar a conhecer recursos existentes na 

freguesia para melhor articular com os serviços, tentando encontrar 

respostas. 

Alguns pontos considerados importantes:  

• Ter presente a caraterização dos agrupamentos de escola da 
freguesia. 
 

• Saber o número de alunos distribuídos pelas escolas.  
 

• Dados relacionados com o insucesso. 
 

• Relação de abandono dos alunos nas escolas. 
 

• Quais os projetos específicos de cada escola. 
 

• Identificar quais as associações de pais que existem na freguesia. 
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Reunião do grupo de trabalho dos Seniores, o objetivo foi o 

conhecimento de algumas instituições e associações da freguesia para 

perceber o que se faz e partilhar algumas experiências. Apercebermo-

nos de alguns problemas que mais preocupam os idosos: 

• A nível de apoio domiciliário quais as instituições que o prestam 

na nossa freguesia 

• A integração de idosos nos lares da segurança social são 

insuficientes. 

Reunião com a associação a AAMA (Associação de atividade Motora 

adaptada), trata-se de uma instituição de solidariedade social, sem fins 

lucrativos de apoio á população com deficiência. Este ano criaram pela 

primeira vez um programa de Colónia de Férias em Cascais, 

constituindo uma ocupação de tempos livres para as crianças e jovens 

com deficiência .  

Projetos 

Projeto Seniores em Movimento  

Realizaram-se as inscrições para o projeto seniores em movimento da 

freguesia. Os utentes inscritos neste projeto irão frequentar duas aulas 

de hidroginástica e uma aula de ginástica, semanalmente. Irão usufruir 

deste projeto 140 idosos da freguesia de Alcabideche. 

    Projeto das Creches / Bolsas Sociais  

Quanto ao projeto das bolsas sociais, inscreveram-

se quarenta e duas famílias, duas desistiram e 

foram integradas em IPSS. Foram aceites para a 

freguesia 16 candidaturas, os restantes foram excluídos. As crianças 

foram integradas nas seguintes creches: 

Temos tentado integrar alguns excluídos do programa em creches que 

têm vaga. 

O Peluche A Garatuja 

O Pirilampo Escolinha da Ana 

O mundo do era uma vez A chupeta 

Os traquinas  
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ATENDIMENTO SOCIAL 

Neste trimestre foram atendidas 66 pessoas. 

Participamos no Espaço Comunitário de Alcoitão, às terças - feiras na 

parte da manhã para atendimento aos utentes do Bairro de Alcoitão. O 

nosso principal objetivo é apoiar as famílias em situações difíceis. As 

situações das famílias são cada vez mais problemáticas, resultantes do 

desemprego, despesas diversas como pagamentos de água, luz e rendas 

em atraso. Tentamos dar a melhor solução ou encaminhamos para 

outros serviços ou instituições da Freguesia. 

 

REGISTO DE ATENDIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

As necessidades básicas solicitadas com que mais nos deparamos ao 

longo desta fase de elevada crise económica são essencialmente as 

seguintes: 
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IX. Associações e Coletividades 

Os apoios às Associações e Colectividades se têm revestido da maior importância 

nos últimos anos, possibilitando junto da população de uma série de ofertas 

enriquecedoras para a freguesia de Alcabideche. 

Neste propósito e embora os constrangimentos financeiros não permitam ao 

executivo a dotação de verbas, temos contudo contribuído noutras perspetivas, 

apoiando na aquisição de géneros ou no apoio de transporte através da cedência 

das viaturas da Junta para as atividades das coletividades e associações de idosos. 
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X. Eventos ocorridos na Freguesia de Alcabideche 

No decorrer do 3º trimestre de 2014 não podemos deixar 

de referenciar a realização do Smart Times que trouxe ao 

Concelho de Cascais milhares de fans e proprietários das 

viaturas Smart. 

No Autódromo do Estoril decorreu parte importante das festividades com o início da 
grande “parada” por vários locais da freguesia de Alcabideche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora não estando inserido no 3º Trimestre, não podemos deixar de referir a 
realização da já célebre sardinhada popular de junho no largo da junta, constituindo-
se um evento que proporciona sempre o convívio de inúmeros fregueses. 
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XI. Complexo Desportivo de Alcabideche 

O CDA insere-se como uma importante infraestrutura desportiva da freguesia, sendo 
já uma referência na oferta junto da população. 

Neste contexto foi preocupação do atual executivo, reunir 
no 3º trimestre, a dotação de meios necessários para que o 
começo da nova época desportiva 2014-2015 seja alicerçada 
em projetos inovadores e que permitam acolher mais 
frequentadores a este espaço. 

Face ao finalizar das atividades curriculares em julho, e 
tendo em vista a atualização de taxas verificada, proce-
demos a uma reestruturação na oferta das modalidades a 

implementar, 
negociando 

novas condições contratuais com vista à 
sustentabilidade económica do espaço. 
Foi realizado um acordo de utilização da 
nave desportiva com o Clube Estoril 
Praia. Trata-se de um projeto ambicioso 
para a freguesia e que implicará o 
envolvimento de muitos participantes 

naquele espaço. 

Piscina  

A Piscina do CDA sofreu várias 
intervenções importantes com vistas à 
preparação da nova época. Conforme as 
fotos abaixo, podemos observar alguns 
locais que foram alvo de manutenção. 

A

 

o

cupação diária da Piscina de Alcabideche 

no 3º Trimestre foi dividida em dois 

grandes grupos: 

 Grupo da Ocupação Escolar que 
compreendem as escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico,  

 Grupo de âmbito Social é 
representado pelos Centros da Terceira Idade da freguesia. 

As fotos abaixo documentam a manutenção preventiva realizada na Piscina: 
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ACTIVIDADES DO CDA 
 

Vários foram os eventos que se realizaram no CDA no 3º trimestre de 2014. 

Não podemos por isso deixar de referir o Sarau de ginástica promovido pela 

GIPA, bem como o espetáculo de Ballet do CDA, que nos proporcionaram 

momentos de invulgar beleza. 
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QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES NO RESTANTE DO CDA 
 

Mês de Julho/2014 
Data Equipa Tempo de utilização 

01/07/2014 Sara Alvide Acrobática 2H 
 Núcleo Sportiguista 1H 
 Pakense Vintage (Mensal) 1,5H 

02/07/2014 Estoril Praia Juniores A 1.5H 
 Paulo Pereira (Mensal) 1H 
 CUF Cascais (Mensal) 1H 

03/07/2014 Sara Alvide Acrobática 1,5H 
 Núcleo Sportiguista 1,5H 

04/07/2014 Estoril Praia Juniores A 1.5H 
 Ângulos Virtuais (Mensal) 1H 
 GIPA MONTAGEM 1H 

05/07/2014 GALA GIPA DIA TODO 12H 
06/07/2014 Jogo Privado 1H 

 Jogo Privado 1H 
 Jogo Privado 1H 
 Jogo Privado 1H 

07/07/2014 Treino Basket Karate 1H15 
 Traço de Obra 1H 
 Consultubo (Mensal) 1H 
 Surdos Cascais 2H 

08/07/2014 Escola Ibn Mucana 2H 
 Núcleo Sportiguista 1.5H 

09/07/2014 Karate 2H 
 Estoril Praia Juniores A 1.5H 
 Paulo Pereira (Mensal) 1H 
 CUF Cascais (Mensal) 1H 

10/07/2014 Sara Alvide Acrobática 2H 
 Núcleo Sportiguista 1.5H 

11/07/2014 Estoril Praia 1.5H 
 Ângulos Virtuais (Mensal) 1H 

 Jogo Privado 1H 
12/07/2014 Jogo Privado 1H 

 Jogo Privado 1H 
13/07/2014 Torneio N.S.A 10H 
14/07/2014 Traço de Obra 1H 

 Consultubo (Mensal) 1H 
 Surdos Cascais 2H 

15/07/2014 Jogo Privado 1H 
16/07/2014 Paulo Pereira (Mensal) 1H 

 CUF Cascais (Mensal) 1H 
18/07/2014 Ângulos Virtuais (Mensal) 1H 

 Jogo Privado 1H 
20/07/2014 Jogo Privado 1H 

 Jogo Privado 1H 
21/07/2014 Traço de Obra 1H 

 Consultubo (Mensal) 1H 
 Surdos Cascais 2H 

22/07/2014 Pakense Vintage (Mensal) 1,5H 
23/07/2014 Paulo Pereira (Mensal) 1H 

 CUF Cascais (Mensal) 1H 
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25/07/2014 Ângulos Virtuais (Mensal) 1H 
26/07/2014 Jogo Privado 1H 
27/07/2014 Jogo Privado 1H 
28/07/2014 Traço de Obra 1H 

 Consultubo (Mensal) 1H 
 Surdos Cascais 2H 

29/07/2014 Jogo Privado 1H 
 Pakense Vintage (Mensal) 1,5H 

30/07/2014 Paulo Pereira (Mensal) 1H 
 Jogo Privado 1H 

Agosto/2014 
02/08/2014 TORNEIO SURDOS 6H 
03/08/2014 Jogo Privado 1H 
09/08/2014 Jogo Privado 1H 
10/08/2014 Jogo Privado 1H 

 Jogo Privado 1H 
16/08/2014 Jogo Privado 1H 
17/08/2014 Jogo Privado 1H 
25/08/2014 Jogo Privado 1H 

 Estoril Praia 1.5H 
26/08/2014 Estoril Praia 1.5H 
28/08/2014 Estoril Praia 1.5H 
30/08/2014 Estoril Praia 1.5H 

 

QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES DO GINÁSIO 1 

 

Mês de Julho/2014 
Data Equipa Tempo de utilização 

01/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

02/17/2014 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

03/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

04/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

05/07/2014 Gala GIPA 9H 
06/07/2014 Danças Africanas 4H 
07/07/2014 Ballet 1H 

 Ballet 1H 
 Barra no Chão 1H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

08/07/2014 Sara Alvide 3H 
 Escola Ibn Mucana 2H 
 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

09/07/2014 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 
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10/07/2014 Sara Alvide 3H 
 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 
 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

12/07/2014 Ballet 4.5H 
 Sara Alvide 3H 

13/07/2014 Danças Africanas 4H 
14/07/2014 Ballet 1H 

 Ballet 1H 
 Barra no Chão 1H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

15/07/2014 Sara Alvide 3H 
 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

16/07/2014 Muay-thai 1H 
17/07/2014 Sara Alvide 3H 

 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

18/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

19/07/2014 Ballet 1H 
20/07/2014 Danças Africanas 4H 
21/07/2014 Ballet 1H 

 Ballet 1H 
 Barra no Chão 1H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

22/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

23/07/2014 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

24/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

25/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

27/07/2014 Danças Africanas 4H 
28/07/2014 Ballet 1H 

 Ballet 1H 
 Barra no Chão 1H 
 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

29/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 

30/07/2014 Step+localizada 1H 
 Muay-thai 1H 

31/07/2014 Taekwondo 1H 
 Karate 3H 
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QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES DO GINÁSIO 2 

Mês de Julho/2014 
Data Equipa Tempo de utilização 

01/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

02/07/2014 Ballet 5H 
 Bollywood 1H 

03/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

04/07/2014 Ballet 3H 
 Hip Hop 2H 

05/07/2014 Krav Maga 1H 
07/07/2014 Ballet 2H 

 Sapateado 1H 
 Barra no chão 1H 
 Ballet 1H 
 Belly Dance 1H 
 Yoga Dance 1H 

08/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

09/07/2014 Ballet 5H 
 Bollywood 1H 

10/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

11/07/2014 Ballet 3H 
 Hip Hop 2H 

12/07/2014 Krav Maga 1H 
14/07/2014 Ballet 2H 

 Sapateado 1H 
 Barra no chão 1H 
 Ballet 1H 
 Belly Dance 1H 
 Yoga Dance 1H 

15/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

16/07/2014 Ballet 5H 
 Bollywood 1H 

17/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

18/07/2014 Ballet 3H 
 Hip Hop 2H 

19/07/2014 Krav Maga 1H 
21/07/2014 Ballet 2H 

 Sapateado 1H 
 Barra no chão 1H 
 Ballet 1H 
 Belly Dance 1H 
 Yoga Dance 1H 

22/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

23/07/2014 Ballet 5H 
 Bollywood 1H 
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24/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

25/07/2014 Ballet 3H 
 Hip Hop 2H 

26/07/2014 Krav Maga 1H 
28/07/2014 Ballet 2H 

 Sapateado 1H 
 Barra no chão 1H 
 Ballet 1H 
 Belly Dance 1H 
 Yoga Dance 1H 

29/07/2014 Ballet 3H 
 Insane 1H 

30/07/2014 Ballet 5H 
 Bollywood 1H 

 

No início de Setembro iniciaram na Nave os treinos de futsal do NSA, e do 

Estoril Praia, ocupando os horários da época de 2014/2015. 

 As Aulas curriculares começaram no dia 16 Setembro e as equipas regulares 

iniciaram no dia 8 de Setembro. Todas as modalidades de Ginásio tiveram 

início em Setembro. 

Iniciaram a partir do dia 1 de Setembro as aulas de Ballet, Karaté, Krav Maga, 

Step, Muay Thai, danças orientais e ocidentais, Insine - Fitness e Taekwondo 

assim como de Ténis, Musculação/CardioFitness e Spinning nos espaços 

próprios. Regista-se também a partir do dia 1 de Setembro as aulas das novas 

modalidades: Ginástica Acrobática e SurfSet (Fitness). 
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XII. Proteção Civil 

A freguesia de Alcabideche detém no seu património ambiental um valor 

impar. A Serra com o seu coberto florestal requer uma atenção redobrada, 

principalmente na época dos fogos. Neste contexto tem sido realizado pelo 

Serviço Municipal de Protecção Civil ações de fogo controlado, potenciando 

assim a prevenção de fogos neste local sensível da freguesia de Alcabideche. 

 

 

 
 

 
 

XIII.  Juventude 

No decorrer do trimestre realizou-se a II descida em carros de rolamentos no 
Campo Base da Pedra Amarela. Com esta actividade, pretendeu-se reviver e 
mostrar aos jovens as brincadeiras dos seus país, criar e fortalecer laços de 
amizade e espírito de grupo, e a promoção do sucesso educativo de jovens 
enquanto factores determinantes de 
mobilidade social, assim como criar 
uma maior proximidade entre a 
comunidade. 

 

 

Atendimentos na loja Alcabideche 

 

140 atendimentos ( previsão para 2014 ).  

Estes números baseiam-se nos dados do ano de 2013. 

Registe-se o encerramento da loja C no edifício sede da junta, estando prevista a 
abertura de novo espaço com novas valências em local estratégico junto da 
comunidade juvenil da freguesia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fonte:google 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fonte:google 
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XIV. Ambiente 

• Apoio II Caminhada Solidária 13-7-2014  

A II Caminhada Solidária apoiada pela JFA, realizou-se na Quinta do Pisão, 
em Pleno Parque Natural de Sintra Cascais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transição de cevares para JFA 
 
No âmbito do Protocolo de delegação de competências, transitaram para a 
JFA alguns CEVARES, respeitantes a condomínios e agrupamentos de 
Escolas inseridos na freguesia. 
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XV. Atividades Informáticas 

A) Parque Informático Atual 

Foi detetada uma anomalia de software num dos serviços de impressão na 

torre PC da Secretaria do Complexo Desportivo. Após a deteção do erro foi 

reparado o “spool” que dava e a máquina dos cartões passou a funcionar na 

normalidade.  

Foi entregue o portátil da Escola de Música pelo Professor Luís Baptista e 

respectivos acessórios ao departamento da Informática. De seguida procedeu-

se à instalação de novo sistema operativo com a conta “João Rato” configurada 

para que o novo Professor possa desempenhar as suas funções na 

normalidade. Foi-lhe entregue o seguinte material: 

Lista de material: 

• 1x Portátil ASUS X58L 

• 1x Transformador ASUS 

• 1x Mala para portátil 15.6’’ 

• 1x Rato Lifetech óptico 

• 1x Telemóvel Nokia C1 

• 1x Carregador Nokia 

• 1x Banda larga móvel com acesso à internet 

Após celebração de contrato com a RISO procedeu-se primariamente à 

rescisão de contrato de renting com a Ricópia .   

Por parte da RISO, foi implementada no mês de Julho a nova multifunções ao 

qual ficou pronta a trabalhar na última semana do mês de Julho. Procedeu-se à 

instalação de raiz da Torre PC do Gestor Complexo desportivo devido à 

presença de “worms e cavalos troianos” reservando primeiro a salvaguarda de 

toda a informação respeitante à conta utilizada nesta Torre. Após o backup e 

instalação de novo sistema operativo procedeu-se à reposição das 

informações e configurações necessárias para estar novamente operacional a 

estação de trabalho (O equipamento ficou reposto no dia 04 de Setembro às 

13:15 na Piscina Municipal). 
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B) Design Gráfico e Telecomunicações 

 Realização de Cartazes para a Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche e Complexo Desportivo de 

Alcabideche. 

 Avaria no carregador do Blackberry do Gestor de Complexo desportivo ao qual foi substituído por um que 

tínhamos em stock. 

C) Internet e Web Design 

 Backup completo ao alojamento do site (um por cada mês) com a ferramenta gratuita “Akeeba Backup”. 

 Foram realizadas alterações à estrutura de menu “ORGÃOS” e realizou-se artigos para Assembleia de 

Freguesia conforme indicações dos porta-vozes dos Partidos. 

 Realização de formulário para atestados e certidões ao qual foi publicado na página da Junta de 

freguesia no menu “SERVIÇOS / INFO. ÚTIL » ATESTADOS E CERTIDÕES”. 

Criação dos artigos sobre os temas principais na Freguesia de Alcabideche e outros ao qual deixo a lista de conteúdo 

produzido: 

• Hortas biológicas 

• Piscina - Tratamento a Oxigénio 

• SpotBar - Tabela de preços 

• Ofertas formativas (Nível 4) 

• Férias de Verão - Gulbenkian 

• Aulas de Zumba 

• Parceria OptiClinic 

• Férias de Verão do Pré-escolar 

• Formação em Carpintaria / Marcenaria 

• Bootcamp 

 

 

 

XVI. Salubridade 
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A gestão do Cemitério em face da sua complexidade, requer um esforço 

continuo perante uma resposta que se pretende de qualidade. Neste contexto 

houve necessidade para a preservação daquele espaço, de se adquirir 

equipamento de manutenção 

(uma roçadora e um corta 

sebes). 

Com o apoio da DGEV / CMC, 

desde já o nosso agradecimento, 

foram realizados alguns 

levantamentos do património 

arbóreo, tendo sido 

identificadas espécies que 

apresentavam alguma fragilidade.  

O mapa de pessoal não alterou mantendo o mesmo número de 5 elementos. 

Face às imposições legais, houve necessidade de alterar o horário do 

cemitério, estando aberto aos utentes entre as 09:00 – 18:00h incluindo 

Sábados, Domingos e Feriados. 

 

Número de Exumações 

julho 19 

agosto 21 

setembro 7 

 

19 
21 

7 

Julho Agosto Setembro

Exumações 

 37 


	CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE CASCAIS
	Participamos no Plenário do CLAS com os parceiros sociais do Concelho de Cascais, onde foi debatida a temática relacionada com a resposta social das instituições perante a sociedade civil.
	Neste encontro que decorreu na Casa Museu Paula Rego, foi lançado o Diagnóstico Social de Cascais, tendo para o efeito sido apresentado de forma criteriosa o modelo de análise e suas valências.
	IX. Associações e Coletividades
	Os apoios às Associações e Colectividades se têm revestido da maior importância nos últimos anos, possibilitando junto da população de uma série de ofertas enriquecedoras para a freguesia de Alcabideche.
	Neste propósito e embora os constrangimentos financeiros não permitam ao executivo a dotação de verbas, temos contudo contribuído noutras perspetivas, apoiando na aquisição de géneros ou no apoio de transporte através da cedência das viaturas da Junta...
	X. Eventos ocorridos na Freguesia de Alcabideche
	No decorrer do 3º trimestre de 2014 não podemos deixar de referenciar a realização do Smart Times que trouxe ao Concelho de Cascais milhares de fans e proprietários das viaturas Smart.
	XI. Complexo Desportivo de Alcabideche
	Piscina
	ACTIVIDADES DO CDA
	QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES NO RESTANTE DO CDA


