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Introdução 

 

O relatório referente ao 3º trimestre de 2016 que aqui é apresentado, 

transmite-nos de forma simples o trabalho realizado por uma equipa coesa e 

profissional, que ao longo do trimestre, respondeu às solicitações dos 

fregueses de Alcabideche. 

As infraestruturas físicas relacionadas com o protocolo da educação no âmbito 

da delegação de competências, sofreram um investimento financeiro 

considerável em pequenas reparações, fazendo eco assim dos compromissos 

assumidos com a Câmara Municipal de Cascais. Fruto deste trabalho, não 

podemos deixar de enaltecer um excelente início de ano escolar, com 

equipamentos escolares renovados na receção aos alunos da freguesia de 

Alcabideche. 

Na área da Ação Social, o trabalho contínuo e dedicado de acompanhamento 

junto dos mais fragilizados, manteve-se dentro daquela que é a nossa 

preocupação primordial. Neste contexto estivemos inseridos em programas 

sociais, acompanhando através de reuniões de trabalho e intervenções no 
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terreno, casos práticos, alguns urgentes, de concidadãos nossos em regime de 

resposta social premente.  

Houve também uma preocupação na reformulação do espaço pedonal, 

procedemos à reparação e reposição de calçadas em vários locais da freguesia, 

substituição de mobiliário urbano e sinalética. 

 

Continuamos a manutenção de edifícios e equipamentos pertencentes à Junta 

de Freguesia de Alcabideche ou por sua jurisdição, exemplo do Complexo 

Desportivo que “viu” obras ao nível dos balneários na piscina bem como outras 

de substituição de equipamentos, possibilitando assim aos utentes melhores 

condições de utilização, bem como algum património arquitetónico, exemplo 

dos chafarizes da Abuxarda e Murches, que foram alvo de intervenção de 

pintura. 

Estamos em crer em termos de balanço do trimestre, estar no caminho certo 

face aos resultados que pretendemos atingir no final do ano de 2016, 

contribuindo assim para isso uma equipa reconhecida e competente, que 

diariamente responde em nome da Freguesia de Alcabideche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

5 

 

 Atendimento/Secretaria 

Na continuidade da prestação de um serviço que se pretende célere e 

eficiente, é nossa preocupação aplicar métodos de melhoria qualitativa 

sempre que se entendam necessários , a fim de manter uma prestação 

reconhecidamente  de qualidade pelos fregueses de Alcabideche. 

O serviço de atendimento  ao público registou nos meses em referência 

os seguintes valores, correspondendo às áreas  de maior relevância nesta 

Junta de Freguesia.  
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Recursos Humanos 

No decorrer do 3º Trimestre de 2016 não houve alterações no quadro de 

pessoal da Junta de Freguesia de Alcabideche. Mantivemos o mesmo número 

de colaboradores, encontrando-se contudo (1) elemento afecto ao serviço do 

cemitério de baixa médica. 

No período em referência foi dado provimento ao processo concursal 

relacionado com as actividades de enriquecimento curricular na área da 

educação, tendo para o efeito recebido esta junta 786 candidaturas para o 

preenchimento de 64 vagas. 

 

 

 
Preparação do novo ano letivo com a equipa de educação  

JFA 
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Espaço público 

Intervenção no Espaço Público 

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

passeios (calçada portuguesa) nas diversas ruas da Freguesia bem como a 

colocação de pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram reparadas várias ruas da Freguesia. 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Rotunda de Alvide | Alvide 

Prct. Poe. IBN MUCANA | Alcabideche 

Rua do Zambujeiro | Zambujeiro 

Rotunda de Murches  

Rua Fuzileiros Especiais nº2 | Bicesse 

Rua Francisca Correia Nunes | Malveira 

da Serra #2 

Praceta Beja | Bairro Alcaide 

Rua Campos Velhos | Alto de Bicesse 

#1 

Rua do Pinheiro Manso | Amoreira 

 

 

 

#2 

#1 
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Sinalização Horizontal/Vertical 

Destaca-se neste terceiro trimestre as intervenções, nas zonas de Manique e 

Alto da Castelhana com aplicação a quente de Tinta termoplástica e aplicação a 

frio com pinturas em tinta acrílica. 

 

Localidade Alvide 

Morada Rua de Alvide  

Localidade Alcoitão 

Morada Bairro Calouste Gulbenkian #6 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua João Pires Correia 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua Manuel Francisco #7 

Localidade Alcoitão 

Morada Rua Luís Camões #3 

Localidade Alcoitão  

Morada Rua da Escola #4 

Localidade Amoreira 

Morada Rua do Geraldo #5 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua dos Bombeiros Voluntários 

Localidade Amoreira 
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Morada Rua Costa Pinto 

Localidade Alcabideche 

Morada Travessa do Norte 

Localidade Manique 

Morada Estrada Quinta #8 

Localidade Alcabideche 

Morada Largo São Vicente #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2 

#3 

#2 



 

 

Relatório de Atividades 
 

10 
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Mobiliário Urbano 

 

Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia, bem como 

a colocação de novos bancos de Jardim destacando-se as seguintes zonas de 

intervenção: 

Avenida de Alcabideche; 

Bicesse – Jardim de Infância/Parque 

 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Novos Bancos | Avenida de 

Alcabideche | Alcabideche #3 

Novos Bancos e Mesas | Jardim de 

Bicesse | Rua Norte #4 

Pintura e recuperação Tanques da 

Abuxarda #6 

Novos Bancos de Jardim CDA | Rua 

Pombal |Alcabideche #2 

Colocação de Acrílico Paragem de 

autocarro | Rua Manuel Henrique | 

Cabreiro 

Colocação de torneira bebedouro | 

Rua Manuel Henrique | Cabreiro 

Colocação Pilaretes Rua. Dr. Pereira 

Coutinho | Amoreira 

Intervenção Mural de Azulejos 

Amoreira| Rua Costa Pinto #5 

Pintura Abrigos de Autocarros | Rua 

Principal| Zambujeiro| Rua Júlio Diniz | 

Murches #1 
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Preservação e defesa do património com o lema – 

“Usando e Preservando o que É Público” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

#2 

#3 
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#5 
#6 
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Toponímia 

Foram colocadas novas placas identificativas na Amoreira para o Mosteiro 

Sagrado Coração de Jesus na Amoreira, bem como foram colocadas novas 

peanhas: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

 

Execução de Placas Toponímicas 

Morada Rua Nova do Geraldo 

Localidade Amoreira 

Morada Rua Florbela Espanca 

Localidade Atibá 

Morada Rua Manuel Antunes 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua do Bacelo 

Localidade Malveira da Serra 

Morada Rua Casal da Eira 

Localidade Atrozela 

Morada Rua 4 Ventos 

Localidade Atrozela 

Morada Rua Luís de Camões 
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Localidade Adroana 

Morada Rua de Évora 

Localidade Bairro de Alcaide 

Morada Calçada das Amoreiras 

Localidade Bicesse 

Morada Beco Manuel Ambrósio dos Santos 

Localidade Amoreira 

Morada Rua da Roselha 

Localidade Alcabideche 
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Manutenção de Peanhas: 

 

 

Rua Localidade 
Limpeza 

Peanha 

Pintura 

Peanha 

Reparação 

Peanha 

Do Cancelo Janes  X X 

Do Vale Amoreira X  X 

Pinheiro Manso Amoreira   X 

Carlos Anjos Amoreira   X 

Do Bocage Atibá   X 
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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. 

NOTA: Perto de uma centena de contadores de água, foram roubadas no 

concelho de Cascais no último trimestre, com custos elevados para Câmara e 

Junta de Freguesia.  

A JFA já denunciou este tipo de crimes, pelo fato de esse equipamento ser 

pertença da Junta, bem como alguns particulares, «que apresentam 

normalmente queixa por danos pessoais». 

Por questões legais, as águas de Cascais, só podem efetuar a colocação de 

novo contador depois do titular efetuar denúncia junto dos seus serviços, 

diligências que estamos a efetuar neste momento. 

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.  

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

17 

 

CEVARES 

CEVAR LOCAL LOCALIDADE 

3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 

11 Urbanização Urbamar - Sitio 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 Musica - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 

59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 

 

Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

 Últimos trabalhos: Corte de prados e retanchas 
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Últimos trabalhos: Monda nas Caixas de gravilha, retanchas 

Apresentação de orçamento para a instalação de rede de rega 

automatizada 
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Mondas, reposição de casca de pinho 
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Abate de Palmeira, reparação do sensor de chuva, corte de relvado 
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Mondas, retanchas, corte de árvores secas 
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Corte/remoção de arbusto seco 
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Apresentação de orçamento para a instalação de rede de rega 

automatizada – gota-a-gota, colocação de terra preparada, plantações 

de arbustivas e herbáceas e casca de pinho 
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Mondas, retanchas, tutores e reparação dos remates de canteiros em madeira 

 

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 
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 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 

 

Ensino Pré- Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 

Atividades desenvolvidas em interrupção letiva 

 

A interrupção Letiva de julho decorreu entre o dia 4 e 29 de Julho, nos 

diferentes Jardins de Infância dos Agrupamentos de Escolas de 

Alcabideche, Ibn Mucana e Alapraia, com os quais a Junta de Freguesia 

trabalha em parceria.  

Todo o planeamento foi delineado tendo em consideração a faixa etária das 

crianças, os seus interesses e motivações. A prioridade, como sempre, foi a de 

proporcionar uma oferta diversificada, adequada, indo ao encontro das 

expectativas das crianças e das suas famílias.  

Para tal, foram programadas visitas, entre as quais à Fábrica da Olá. Lá, as 

crianças tiveram a oportunidade de assistir ao processo de fabrico dos gelados 

e compreender todas as etapas, até chegarem às superfícies comerciais.  

Fomos ainda ao Centro Cultural de Belém, ao Museu Berardo, onde as crianças 

observaram e interpretaram as diferentes obras de arte e os seus artistas, 

tendo o apoio de uma responsável do museu, que de uma forma lúdica, 

facilitou o enquadramento das obras. Para além destas visitas, foi ainda 

programado um conjunto de idas à praia, piscina no Jardim de Infância bem 

como atividades de expressão plástica que enfatizaram a exploração do 

exterior.  
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A Interrupção letiva de junho terminou com balanço muito positivo, tendo-se 

recebido bastantes comentários, e apreciações positivas, sobre o trabalho 

desenvolvido pela equipa da Educação da Junta Freguesia de Alcabideche.  

A equipa da Educação reiniciou as suas atividades com as crianças no dia 5 de 

setembro, com a Interrupção Letiva de setembro.   

Esta, tal como é procedimento habitual, guiou-se por uma planificação 

cuidadosamente pensada e elaborada. As atividades pretendiam a construção 

de um livro utilizando várias técnicas. Para além das atividades de expressão 

plástica foram ainda pensadas outras atividades, tais como piscina no Jardim 

de Infância.  

De salientar que o início do ano letivo contou com a abertura pela equipa da 

JFA de dois novos espaços – escolas, que passaram a integrar a parceria da 

Junta de Freguesia de Alcabideche. São elas EB1/JI Alvide, do Agrupamento de 

Escolas de Alvide e, EB1/JI Manique do Agrupamento de Escolas da Alapraia. 

Destas novas parcerias tem sido feito balanços muito positivos. As equipas 

destacadas para estas escolas têm realizado um trabalho de adequação e 

adaptação à realidade escolar, tendo sempre em vista a continuidade do modo 

de funcionamento da Equipa da Educação da JFA.  

Tem-se assumido especial preocupação com a organização dos espaços, bem 

como a estética do mesmo, tendo em atenção a sua da funcionalidade e 

conforto. Foram ainda realizadas algumas obras de remodelação na 

escola EB1/JI de Manique no sentido de tornar o espaço mais acolhedor, 

nomeadamente, pinturas de salas e corredores. 
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Atividades desenvolvidas com as crianças   

 

Uma mensagem numa garrafa…” “Advinha o quanto eu gosto de ti…” 

“As garrafas foram decoradas com materiais diversos. Lá dentro, um desenho feito 

com muito empenho. Eis que dá um belo presente para alguém lá de casa!” 

 

 

“As pedras que andam por aí!” 

“As nossas pequenas pedras da praia, transformaram-se em lindos bichinhos: 

borboletas, joaninhas, peixes, tigres…” 
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Jogo balões de água” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que ideia tão divertida para nos refrescarmos num dia de verão!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Visita à fábrica de gelados Olá” - “ Atelier: Puzzle os heróis da Olá” 

 

 

Reuniões da Equipa  

 

Desde o início do ano letivo foi acordado em equipa que seriam realizadas 

mensalmente reuniões das equipas das AAAF´S. Estas reuniões realizam-se 

geralmente em horário e data a determinar pelas equipas e preferencialmente 
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realizam-se num dos espaço das AAAF´S, de forma a estas poderem observar 

projetos e formas de trabalhar diferentes.  

Nestas reuniões são discutidos assuntos pertinentes para o seu bom 

funcionamento nomeadamente, planificações, projeto anual, projetos pontuais, 

partilha de livros e outros materiais pedagógicos relevantes. As equipas têm a 

oportunidade de partilhar dificuldades sentidas, dúvidas e questões e métodos 

de trabalho e de organização do grupo. 

 

Ensino Básico – 1º Ciclo 

Interrupções letivas 

 

As Interrupções Letivas são asseguradas pelas AAAF´S, que elaboram uma 

planificação, onde especificam as atividades e visitas que irão realizar na 

interrupção.  

Estas planificações são enviadas e aprovadas pelos parceiros, e têm em vista 

proporcionar às crianças uma diversidade de atividades e experiências 

enriquecedoras.  

 

As interrupções de verão do 1º Ciclo funcionaram em dois espaços distintos, 

na EB Alto da Peça e na EB Fernando Teixeira Lopes. 

 

A EB do Alto da Peça recebe maioritariamente crianças pertencentes às escolas 

do Agrupamento de Alcabideche e da Alapraia, e a EB Fernando Teixeira Lopes, 

que recebe maioritariamente crianças do Agrupamento Ibn Mucana. 
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A planificação das atividades foi pensada de forma a oferecer às famílias e 

crianças inscritas experiências variadas, programas apelativos, enriquecedores 

e divertidos. 

Assim, no Alto da Peça, fomos à praia, à piscina, ao aeroporto, à fábrica da 

Olá, andámos de tuc-tuc, fizemos arborismo e fomos ao parque do Jamor e do 

Alvito. 

 

Realizámos também ateliers de culinária, de arte, de histórias, promovemos 

sessões de “mangueiradas”, dançámos e realizámos campeonatos de futebol, 

de mata e de matraquilhos. 

 

Na EB Fernando Teixeira Lopes também beneficiámos com a praia, saltámos 

nos trampolins do "Bounce", estivemos na piscina e organizámos 

"mangueiradas". Fomos, ainda, à Kidzania, tivemos dias de rodinhas (patins, 

trotinetes e bicicletas), bem como ateliers de culinária, de histórias e muitos 

campeonatos desportivos. 

 

Salientamos, ainda, que a avaliação dos pais e das crianças foi muito positiva e 

que manifestaram vontade de  voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Visita ao C.C.B. - Museu Berardo” - “Atelier: A revolta das cores!” 
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Nº de Alunos - Interrupções letivas – Ensino Básico – 1º Ciclo 

 

Interrupção L. / Escola E.B. Alto da 
Peça  

E.B. Teixeira 
Lopes 

E.B. Manique Total 

Julho 2016 46 41 0 87 
Setembro 2016 19 16 9 44 

Total 65 57 9 131 
 

 

 

 

 

Nº de Crianças - Interrupções letivas – Ensino Pré-escolar 

 

Interrupção L. / Escola J.I.  A.  Peça J.I. 1 e 2 Alcabid. J.I. de Alcoitão J.I. de Bicesse J.I.  T. Lopes J.I. Manique Total 

Jul-16 27 48 24 21 34 0 154 

Set. 2016 15 42 17 7 20 14 101 

Total 42 90 41 28 54 14 269 

 

Reuniões de avaliação e preparatórias das atividades de enriquecimento 

curricular e apoio à família 

Na qualidade de entidade parceira no Programa Crescer a Tempo Inteiro, a JFA 

participou num conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos 

de Escolas, representantes de Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como 

objeto a avaliação do ano letivo de 2015/2016 e a preparação do de 

2016/2017. 
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Registamos que a avaliação feita pelos parceiros envolvidos, ao trabalho da 

Educação da JFA, foi muito positiva, tendo sido enunciada a vontade de 

manutenção da parceria. Esta foi mesmo alargada a mais duas escolas, adiante 

citadas, uma do Agrupamento de Alapraia e outra do Agrupamento de Alvide.  

As respostas no âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, diversificam a 

oferta educativa, respondem às reais necessidades das famílias garantindo um 

prolongamento de horário a todas as crianças e famílias que dele necessitem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a sua concretização é celebrado um Acordo de Parceria entre o Município 

de Cascais e o Agrupamento de Escolas e Instituições Locais, o qual define as 

especificidades para o bom desenvolvimento das respostas socioeducativas.  

Dirigido preferencialmente a crianças e alunos entre os 3 e os 10 anos, a 

frequentar os Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da 

rede pública do concelho de Cascais, este Programa implementado em 

parceria, contribui para a qualificação do sistema educativo e para a 

construção de uma escola que reflete o sucesso e o bem-estar da comunidade. 

O Jogo dos sabores  
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O perfeito funcionamento de toda a equipa da Educação é, por esta razão fator 

determinante da qualidade de trabalho desempenhado pela JFA nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Na praia com a “Proteção Civil” 

Como já referido anteriormente, no ano letivo que agora se inicia, a Junta de 

Freguesia de Alcabideche passa a prestar serviço de AAAF, CAF, AECs e I. 

Letivas, em mais duas escolas – E.B. Alvide, com 1 sala de J.I. e E.B. de 

Manique, com 2 salas de J.I.  

 

Componente de apoio à família (CAF) e interrupções letivas 

É o período anterior ou posterior ao tempo letivo. 

A freguesia disponibiliza dois períodos de CAF, a saber: 

     Das 8h00 às 9h00 e das 17h30 às 19h30, em tempo letivo, em 5 escolas.  

Três escolas do Agrupamento de Escolas de Alcabideche, uma do 

Agrupamento Ibn Mucana, e uma do Agrupamento da Alapraia. 
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Opinião das Crianças 

"Um lugar muito fixe onde há trampolins para saltar",  

"Foi a minha primeira vez e adorei" 

"Gostei muito e quero voltar outra vez" 

 

 

Atividade Surf 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ao Aeroporto 

Bounce - Trampolins 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

36 

 

                                                                                                                                                                                                                                

“Foi uma experiência sensacional,  

Fizemos de tudo um pouco.  

Fizemos uma caminhada, demos uns 

mergulhos, fizemos surfset, skate, 

iniciação ao surf e no fim apanhamos o 

comboio e fomos explorar o Parque 

Palmela.” 

Ludobibliotecas 

 

No presente ano letivo estão em funcionamento 3 Ludobibliotecas: na EB Alto 

da Peça, na EB Alcoitão nº3 (ambas do Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche) e na EB Fernando Teixeira Lopes (do Agrupamento Ibn Mucana). 

Apenas a Ludobiblioteca do Alto da Peça abre aos sábados para a comunidade, 

as restantes são só Ludobibliotecas escolares. 

Cada Ludobiblioteca oferece à sua comunidade escolar uma programação que 

é construída e calendarizada em articulação com o corpo docente da escola em 

que se integra disponibilizando apoio às turmas do 1º Ciclo e jardim-de-

infância, melhoria no tempo de permanência das crianças na escola e ofertas 

de atividades de dinamização da leitura e do livro 

As Ludobibliotecas do Agrupamento de Escolas de Alcabideche promoveram 4 

projetos integrados nos Projetos de escola: 

 “Brincando e aprendendo Português” 

 “Brincando e aprendendo Matemática” 

 “Hora do conto” 

 “Brincando e aprendendo Ciência” 
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Cada projeto é desenvolvido para um ou mais anos de escolaridade consoante 

acordado pelo conselho de docentes da respetiva escola. 

A Ludobiblioteca da EB Fernando Teixeira Lopes desenvolveu os projetos: 

 “Mexer com ritmo” 

 “Expressão e Movimento” 

 “Estórias de Pequeninos” 

 “Brincar com os Porquês da Ciência” 

Cada projeto é desenvolvido para um ou mais anos de escolaridade consoante 

acordado pelo conselho de docentes da respetiva escola. 

Cabe ainda a cada Ludobiblioteca o apoio nos tempos de recreio durante o 

período escolar, estando aberta a um grupo limitado de crianças. 

Assumiu-se especial preocupação com a organização dos espaços, bem como 

a estética do mesmo, tendo em atenção a sua da funcionalidade e conforto.  

 

Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – 

Assistência aos estabelecimentos de ensino da Freguesia 

 

A implementação ativa do Acordo de Delegação de Competências em vigência 

para o ano de 2016, decorreu num quadro de articulação com todos os 

envolvidos, pelo que se deu continuidade à realização neste trimestre de 

múltiplas reuniões com esse objetivo, tanto com Associações de Pais, como 

com Agrupamentos e CMC. 

O acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir 

especial complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do 

Presidente e Executivo da Junta e outro pessoal de apoio. 
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Ao longo deste 3º trimestre decorreram de forma contínua trabalhos de 

manutenção de edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, 

fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre 

outros, em todas as escolas da Freguesia. 

Destacamos as seguintes intervenções que, pela sua natureza mereceram 

especial atenção. 

Intervenção geral na Escola Básica de Alcoitão 1 – Pinturas, colocação de 

pavimentos, reparações de infiltrações e canalizações 
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Pinturas e reparação de paredes de salas e corredores da E.B. de 

Manique e Adaptação e qualificação de novo espaço AAAF no J.I. de 

Alcabideche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura do exterior do Refeitório da E.B. Malangatana  e Novo pavimento 

de salas na E.B. de Bicesse 
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Procedimento Concursal Comum – recrutamento da equipa da 

Educação 

 

Decorreu ao longo deste período o processo de abertura de concurso, análise 

de candidaturas e entrevistas para admissão do pessoal a afetar à educação no 

ano letivo de 2016/2017, em correspondência com as necessidades 

comunicadas pelos Agrupamentos de Escola.  

O processo de “Procedimento Concursal Comum para a Constituição de 

Relações Jurídicas de Emprego Público por Tempo Determinado” ficou, assim, 

concluído, com a constituição da Equipa da Educação para 2016/2017 

De salientar que a Junta aceitou o honroso convite, para integração do 

conselho consultivo da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, para o mandato 

2016/2020 sendo representado pelo Presidente Rui Paulo Costa e a Vogal 

Cláudia Nunes Pereira vogal do executivo como membro suplente. 
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Gabinete de Psicologia 

O presente relatório discrimina os objetivos atingidos por este Gabinete, 

durante o 3º trimestre de 2016 (julho a setembro).   

Apesar de se verificar uma continuidade nos vários processos de 

acompanhamento, os tipos de intervenção (testes, avaliações e consequentes 

resultados) que agora foram efetuados, são em menor número em virtude do 

período de férias escolares, assim como das férias da psicóloga.  

A síntese estatística descrita (reservando mais uma vez e sempre o caráter 

sigiloso da informação) nos 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) 

refletem todos os pedidos efetuados pelas escolas (Agrupamentos sediados na 

Freguesia que solicitaram o apoio da psicóloga) e outros efetuados 

diretamente pelos fregueses na Junta de Freguesia.  

Neste 3º trimestre, foram atendidos 197 fregueses no Gabinete de Psicologia, 

em consultas de avaliação e intervenção individual. A visualização do gráfico 

relativo às idades dos utentes, permitiu constatar que o número de 

atendimentos variou nas diferentes faixas etárias. 
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No parâmetro origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através da 

consulta do gráfico seguinte, a maioria são por iniciativa própria (com 127 

situações das sinalizações), e foram efetuadas no Gabinete da Junta de 

Freguesia (por as escolas se encontrarem algumas delas encerradas). Segue-se 

Escola Básica de Manique com 30 intervenções, a Escola Básica Fernando José 

dos Santos com 28, seguida pela Escola Básica Fernando Teixeira Lopes com 

12 situações. 

 

 

 

 
 

 

Relativamente ao tipo de intervenções realizadas, foram registadas neste 

período 410 situações. Mais uma vez, dependendo da situação, variou o 

número de intervenções em cada caso. 

Podemos constatar que há uma maior frequência nas consultas de avaliação 

psicológica, com 107, (aproveitou-se este período de pausa escolar, para 

efetuar observações psicológicas de situações consideradas preocupantes em 
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que são necessárias conclusões, para que no inicio do ano letivo se possam 

delinear estratégias de intervenção a implementar no ano letivo 2016/2017). 

Em seguida, prevaleceram os aconselhamentos psicológicos (57) e as reuniões 

com pais em número de 52. Realça-se ainda 18 situações, em que houve 

necessidade de observações psicológicas. Realizaram-se 31 reuniões com 

professores, com diferentes funções (professores titulares de turma, 

educadoras, professores do educação especial, professores de apoio 

educativo, coordenador de estabelecimento, adjuntos da diretora para o 1º 

ciclo, coordenadoras de departamento do 1º ciclo e coordenadores do pré-

escolar).  

No subitem “outras diligências”, foram contabilizados 128 intervenções. Mais 

uma vez se relembra que nesta nomenclatura enquadram-se os telefonemas 

(existem diligências telefónicas que podem levar a um considerável consumo 

de tempo), reuniões com técnicos (terapeutas, médicos, psicólogos, 

enfermeiros, assistentes sociais) e contactos por mail. 
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No decorrer das consultas de avaliação psicológica, em algumas situações 

houve necessidade de aplicação de instrumentos métricos, perfazendo um 

número de 355 testes na totalidade. 

Na observação deste gráfico, constata-se que os testes de aptidão foram os 

mais aplicados (145), seguido pelos de personalidade e projetivo (116). 

Registaram-se 52 situações em que houve necessidade de avaliação cognitiva, 

seguidos pelos de aptidão escolar em 29 casos, e por fim, em 13 discentes 

foram aplicados testes de linguagem. 

 

 

 

Quanto aos elementos escritos, foram efetuados 67. Destes, merecem 

destaque os 25 relatórios psicológicos, seguidos de informações psicológicas e 

de 23 pedidos de consultas e informações. 
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A caracterização da problemática dos fregueses atendidos pelo Gabinete de 

Psicologia e descritos no quadro e gráfico que se seguem, traduzem o tipo de 

problemas evidenciados (em número de 80) após a conclusão das avaliações 

efetuadas. A problemática mais presente foram as dificuldades de 

aprendizagem com 17 situações, seguidas de 16 quadros de imaturidade, 12 

situações de perturbações de desenvolvimento. Em 8 crianças diagnosticaram-

se perturbações emocionais. Seis utentes apresentaram alterações de 

comportamento e quadros fóbicos. Foram 5 os quadros de depressão 

apresentados. Por fim, merecem destaque 5 situações de disfunções familiares 

e 3 situações de perturbações de ansiedade.  

Em todas as situações que se justificaram, procedeu-se ao encaminhamento 

para outros serviços.  

Tal como tem acontecido em situações referidas em relatórios anteriores, os 

resultados de algumas das avaliações não permitiram para já, identificar 

situações problemáticas bem definidas. Contudo, existem situações em que é 
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necessário um acompanhamento permanente a fim de verificar o quadro 

evolutivo. 

 

Em 87 pacientes houve necessidade de se efetuar o encaminhamento para 

outras especialidades, especificados no gráfico seguinte. Assim foram 

encaminhados 67 casos para consultas médicas (oftalmologia, 

otorrinolaringologia, médico de família, consulta de desenvolvimento, 

psiquiatria), e os restantes situações para, consultas de terapia da fala com 14 

situações (alguns beneficiaram da parceria estabelecida entre a Junta de 

Freguesia e a AISA relativamente aos rastreios gratuitos). Em 3 situações fez-

se a sinalização para o encaminhamento, de forma aos discentes passarem a 

estar abrangidas por algumas das medidas contempladas no Decreto-lei nº3 

de 2008, de 7 de Janeiro (decreto que define os apoios especializados a 

prestar na educação pré-escolar e no ensino básico- Ensino Especial). Foram 

também 3, o número de sinalizações efetuadas a CPCJ de Cascais. 
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Tal como tem sido referido em relatórios anteriores, as diligências e as 

intervenções tomadas têm como finalidade o despiste o mais precoce possível 

das situações, para posterior intervenção caso se justifique.  

 

 

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

Freguesia de Alcabideche, foram abrangidas 105 famílias. 

 

Parceria entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e a Associação de Apoio 

Social Nossa Senhora da Assunção. 

 

 

No ano letivo 2015-2016 foram realizados 54 rastreios, sendo que 28 crianças 

eram do género feminino e 26 do género masculino. 
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Das crianças que realizaram o rastreio verificou-se que 50 necessitavam de 

uma avaliação formal, mais detalhada, e de um eventual acompanhamento em 

Terapia da Fala, por forma a colmatar as dificuldades evidenciadas na 

avaliação. Neste sentido, a amostra de crianças que revelaram alterações é a 

mesma das que foram encaminhadas para uma avaliação formal. 

No ano letivo 2015-2016 foram encaminhadas para avaliação formal 50 

crianças, sendo que destas, apenas 14 foram avaliadas formalmente em 

Terapia da Fala. Após a conclusão da avaliação, constatou-se que apenas 12 

crianças seguiram para o acompanhamento na AISA. As restantes poderão ter 

feito a avaliação formal noutros locais. 

Os diagnósticos apresentados foram os seguintes: Perturbação Específica da 

Linguagem; Perturbação da Linguagem; Perturbação da Leitura e Escrita 

No ano letivo 2015-2016 foram realizadas seis ações de formação, das quais 

foi efetuado um balanço positivo. As mesmas tinham como principal objetivo 

apresentar o que é a Terapia da Fala, bem como as suas áreas de atuação, no 

sentido de se intervir precocemente ao nível das Perturbações de linguagem 

oral e escrita. Salientou-se ainda a importância de articular com os professores 

e pais, com o intuito de alertar para as alterações que podem ocorrer ao nível 

da linguagem oral, uma vez que se tem verificado um aumento destas 

perturbações ao longo do desenvolvimento. Estas formações pretendiam 

alertar a comunidade escolar e os respetivos encarregados de educação para a 

importância da deteção precoce destas alterações. Assim, foi explorado de 

forma dinâmica o desenvolvimento normal e atípico, apresentando 

características que já não são esperadas para uma determinada faixa etária. 

Considera-se como aspeto positivo, o interesse por parte dos pais nas 

formações realizadas, uma vez que suscitou a colocação de dúvidas sobre as 

informações apresentadas. O facto de os pais fazerem uma retrospetiva sobre 
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os seus filhos, levando-os a pensar se a dificuldade que os filhos apresentam é 

esperada ou não para a idade, é uma mais-valia, uma vez que os deixam mais 

alerta para esta problemática. 

O balanço desta parceria durante o ano letivo 2015-2016 é positivo, uma vez 

que nos possibilitou cumprir os objetivos propostos, nomeadamente ao nível 

dos rastreios e formações efetuadas. 

Salienta-se igualmente como positiva a articulação entre professores e 

técnicos, uma vez que as sessões são realizadas em contexto escolar, 

permitindo este contacto de forma mais facilitada. O facto de haver este 

contacto entre profissionais permite uma maior consciência das dificuldades 

que cada criança manifesta, possibilitando-nos fornecer estratégias aos 

professores, bem como estes a nos transmitirem de forma constante as 

maiores lacunas sentidas em sala de aula. Estes aspetos proporcionam o 

trabalho em equipa, que são fundamentais para o sucesso terapêutico. 

Também o contacto constante com a Psicóloga revelou-se uma mais-valia no 

âmbito das avaliações cognitivas para confirmação dos diagnósticos 

terapêuticos a atribuir às crianças em causa. Ressalvam-se ainda como 

positivas as reuniões efetuadas no decorrer do ano letivo, com a presença da 

Terapeuta e Professora titular de turma da criança, bem como da Psicóloga da 

Junta, fomentando uma vez mais, o trabalho de equipa, em prol da criança em 

causa. Estas reuniões pretendiam a troca de informações sobre o trabalho 

desenvolvido com aquela criança até à data da mesma. 
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Ação Social 

Gabinete de Serviço Social / Atendimento Social 

O atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social 

a indivíduos ou famílias em situação de carência ou disfuncional, na área 

geográfica da nossa freguesia. 

Visa prevenir e restabelecer o seu equilíbrio funcional, mobilizando os nossos 

próprios recursos ou comunitários. Caso exista necessidade de recorrer a 

outras instituições da Freguesia, estes casos serão sempre acompanhados pela 

técnica de Serviço Social, sempre que a situação o exija são efetuadas visitas 

domiciliárias. 

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. 

Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal, 

social e profissional dos indivíduos e famílias. 

Apoiar pessoas e famílias em situação de frangibilidade social/económica. 

O período entre Julho, Agosto e Setembro, no qual é abordado o 

funcionamento do gabinete de serviço social, da área geográfica de 

Alcabideche; dos equipamentos que da Junta de Freguesia de Alcabideche 

presta apoio à terceira idade; assim como das parcerias, dos projetos e dos 

protocolos da freguesia. 
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Gabinete de Serviço Social – Atendimentos Sociais 

 

Durante este trimestre, foram realizados 83 atendimentos, e 10 visitas 

domiciliárias, conforme quadro síntese que se encontra em baixo.  

 

 

Casos atendidos 

Nº/Natureza 

 

Intervenções 

5/Informações Informar, orientar e apoiar no preenchimento de 

documentos, estabelecer contactos e articular com outras 

entidades. 

15/Habitação Encaminhamento para a segurança social de cascais e 

Divisão de Habitação Social da CMC 

10/Creche  Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e 

integração em creche de crianças que ficaram sem colégio, 

devido à falência do mesmo. 

18/Apoio 

Alimentar 

Encaminhamento para instituições com valência de apoio 

alimentar – Vicentinos e Cantina Social 

 

34/Apoio 

Económico 

Encaminhamento vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança 

Social. 

1/Pedidos de lar 

/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.  

Apoio Medicação Encaminhamento para instituições da comunidade com 

Protocolo das Farmácias (Parceria Camara Municipal de 

Cascais) 

10/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. 
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Subsídios de carência 

Apoio de Carência Económica 

No âmbito da Ação Social desta Autarquia e com o intuito de apoiar famílias 

carenciadas na Freguesia, existe um regulamento De subsídios de carência 

económica. 

Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e são atribuídos 

mediante apresentação de documentos comprovativos que justifiquem o 

pedido, juntamente com um relatório social.  

 

Durante este período, foram atribuídos 3 subsídios: 

1º Caso – Atribuição Subsidio- Pagamento de divida à EDP no montante total 

de 18,18€, pagamento de Gás 12,75€. 

2º Caso – atribuído Subsidio – pagamento óculos montante de 120,00€. 

3º Caso – atribuído subsidio – pagamento Ocupação tempos Livres no 

montante de 100,00€ 

 

Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche Presta 

Apoio para a Terceira Idade  

Centros de convívio  

Centro de convívio de Alvide  

Centro de convívio de Alcoitão 
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Os centros de convívio que esta Autarquia presta assistência direta visam, 

proporcionar um local e serviços adequados ao bem-estar dos utentes, 

contribuindo para a valorização e desenvolvimento pessoal e estimular as 

relações entre os utentes, familiares e amigos, promovendo, assim, o 

desenvolvimento cultural e ocupação de tempos livres evitando assim o 

isolamento. 

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 duas vezes por semana fazendo o acompanhamento dos utentes. 

Os centros dispõem de ginástica, hidroginástica, grupo coral e tem atividades 

manuais e sessões com vários temas. 

Também é aplicada pela técnica da Junta de freguesia o projeto Pró – bem nos 

centros de Convívio em Parceria com a Camara municipal de Cascais. 

Este projeto visa a promoção do Bem-estar na Terceira Idade, proporcionando 

a estes um Envelhecimento Ativo. 

 

Projectos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com 

Camara Municipal de Cascais 

 

Seniores em movimento  

Foram efetuadas as inscrições para o projeto Seniores em Movimento, 

hidroginástica sénior na freguesia, por parte dos idosos que frequentam os 
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centros de Convívio, sendo que apenas recebemos inscrições dos centros de 

convívio que estão a cargo da junta e freguesia, o centro de convívio de Alvide 

e Alcoitão. 

Foram inscritos trinta e um utentes, que irão frequentar a hidroginástica no 

ano de 2016/2017.  

Ajudas técnicas   

 Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como 

camas articuladas, andarilhos e cadeiras de rodas. 

Nós, junta de freguesia, temos quatro camas três cadeiras de rodas e dois 

andarilhos.   

 

Melhor Saúde  

Pretendemos ajudar famílias de fracos recursos económicos, principalmente 

idosos nas fraldas. 

Usufruem deste projeto 30 famílias, mensalmente, com um pacote de fraldas. 

 

Seniores  

As iniciativas direcionadas para os seniores da Freguesias inserem-se num 

conjunto de ações que visam combater a solidão, contribuir para o 

desenvolvimento pessoal, promover e estimular as relações entre familiares e 

amigos, aprender como utilizar o tempo livre de forma saudável estimulando o 

corpo e a mente contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal. 
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Atividades realizadas com os Centros de Convívio e com os Seniores da 

Comunidade. 

Visita ao Santuário de Fátima – No âmbito das ações previstas no Plano de 

atividades de 2016, realizou-se um passeio a Fátima, com alguns idosos dos 

vários Centros de Convívio e associações da freguesia. A visita ao santuário 

realizou-se a 9 de Setembro e participaram 150 idosos. 

O objetivo deste passeio consistiu em reviver tradições e promover o 

relacionamento entre pares. 

 

Colónia Aberta (Praia da Parede) 

 

Esta atividade realizou-se no período de 12 a 16 de Setembro, na praia de S. 

Pedro do Estoril. 

Participaram idosos das várias associações e centros da freguesia. 
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Esta colónia teve como objetivo dar a oportunidade aos idosos de puderem 

usufruir de momentos de lazer e partilha de convívio. 

A colaboração da Junta nesta atividade, realizou-se ao nível do transporte 

gratuito da junta, nomeadamente nas idas e vindas da praia. 

Para finalizar esta atividade, no último dia realizou-se um desfile de fatos de 

banho do antigamente, com almoço convívio. 

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

57 

 

Reuniões 

 

 Dia 6 de Julho às 10 horas realizou-se no DNA, um encontro de 

sensibilização sobre novas formas de intervenção na área de promoção 

e proteção das crianças e jovens em risco. 

 Dia 6 de Julho pelas 14h 30 realizou-se uma sessão de formação, 

promovido pela associação Prevenir nas instalações da AISI, em que o 

tema foi abordagem sobre aspetos psicológico as e as alterações da 

personalidade. 

 Dia 11 de julho pelas 10 h nas instalações do gabinete da divisão e 

intervenção social, esta reunião de equipa da freguesia de Alcabideche, 

teve com objetivo o plano Concelhio da integração da pessoa sem-

abrigo. 

 

 Dia 15 de Julho reunião na Câmara, com os técnicos das juntas de 

freguesia, sobre o tema as atribuição das bolsas Sociais. 

 

 Dia 26 de Agosto, reunião com os colegas da Camara sobre o Pólo de 

Alcoitão, sobre a cogestão do espaço e a possível data de inauguração. 

 

 Dia 2 de Setembro, pelas 9h30m nas instalações do Centro de Saúde do 

Estoril. Reunião do grupo de Insalubridades. 

 

 Dia 7 de Setembro, pelas 14h30m reunião na DNA, em que participaram 

várias instituições da freguesia, Camara Municipal e outras instituições. 
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Esta reunião deu a conhecer que se pretende apresentar no próximo ano o 

receituário gastronómico de Cascais, em formato de livro. 

Dar a conhecer tradições de pratos típicos e receituário da sua gastronomia, 

tendo com base receitas originais. 

Pede-se a colaboração dos seniores, passando assim o seu contributo. 

 

Dia 8 e 15 de Setembro, pelas 16h30m reunião na Associação de Moradores de 

Alcoitão, em que participaram várias instituições da freguesia, para objetivo de 

preparar a 3ª Edição da Festa Comunitária Bairro de Alcoitão prevista para o 

próximo dia 24 de Setembro. 
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Bolsas Sociais – Integração de crianças em creches da rede privada  

 

Continuação do protocolo entre CMC, JFA e creches da rede privada na 

integração de crianças até aos 36 meses que não encontraram vaga na rede 

pública. No ano letivo de 2016/2017 foram integradas 17 crianças na 

Freguesia de Alcabideche.  

 

 

Assinatura Protocolo CMC e JFA 
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE - CDA 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina Municipal 

 

 

Horário   

 

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche no período referido foi 

às 2 ,4  e 6  Feiras das 07:10h às 23:00h, às 3 , 5  Feiras e Sábados das 8:00h 

às 23:00h e aos Domingos das 9:00h às 13:30h.  

No mês de Agosto o C.D.A esteve encerrado. A secretaria funcionou do dia 22 

ao dia 31 das 9h00 às 22h00 para reinscrições e informações. Também neste 

período tivemos os treinos do Estoril Praia. 
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Obras de beneficiação 

Aproveitando o encerramento das atividades desportivas no mês de Agosto, 

realizámos obras na Cobertura do edifício do Complexo Desportivo. 

Pretendemos com esta intervenção a melhoria das condições térmicas e a 

impermeabilização do edifício. 

Reparação de torneiras nos balneários da piscina; 

Pintura de Balneários no CDA; 

Substituição de azulejos na zona da piscina; 

Limpeza de condutas de ar condicionado em todas as zonas do Complexo 

Desportivo (CDA, Rchão, 1 piso e zona de balneários) 

Limpeza de condutas de ar condicionado em toda a zona de piscina e 

balneários; 

Aquisição de uma Máquina Lavadora/Aspiradora com respetiva escova para a 

lavagem do pavimento no CDA e Piscina. 

Reparação do piso da nave (pintura de linhas) e colocação de autocolantes 

antiderrapantes (JFA); 

Repintura de marcar rodoviárias no espaço exterior em frente ao CDA; 

Repintura de marcas de campos de futebol e basquetebol exteriores. 

 

Ocupação 

A ocupação diária da Piscina de Alcabideche no período referido foi dividida 

em dois grandes grupos: 
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GRUPOS DA OCUPAÇÃO ESCOLAR E SOCIAL- das 9:00h às 17:15h que 

compreende as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, as escolas e 

centros educativos privados e os centros de dia da Terceira Idade 

presentes na freguesia .  

 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

O acesso das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico à Piscina Municipal de 

Alcabideche no período referido não existiu uma vez que neste período as 

escolas se encontram de férias. 

 

Restantes Escolas  

O acesso das restantes escolas no período referido não existiu uma vez que 

neste período as escolas se encontram de férias. 

 

Centros de Dia 

O acesso dos centros de dia teve como objetivo a rentabilização e 

melhoramento dos tempos livres dos idosos da Freguesia procurando 

desenvolver a gerontomotricidade, a qual é conseguida através da prática da 

Hidroterapia 

 

A ocupação do Público em Geral – das 17:15h às 23:00h – compreende os 

alunos das diferentes modalidades que lecionamos na Piscina de Alcabideche e 

os utilizadores livres.  
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Modalidades 

 

Natação pura 

Modalidade desportiva aquática que visa o ensino dos quatro estilos de 

natação: 

 Crawl,  

 Costas, 

 Bruços  

 Mariposa.  

 

Nesta modalidade, pode-se observar a existência de dois tipos de escalões: o 

primeiro para crianças com mais de 6 anos de idade, e o segundo para jovens 

e adultos a partir dos 12 anos de idade.  

As aulas desta modalidade também foram divididas em escalões de 

dificuldade. 

 

Natação para bebés  

Modalidade que visa a adaptação ao meio aquático, de uma forma lúdica, de 

Bebés e Crianças de idades compreendidas entre os 6 meses e os 48 meses e 

dos 2 anos aos 4 anos. 

Hidroginástica 

A Hidroginástica consiste na realização em meio aquático de exercícios 

similares aos da ginástica aeróbica. Esta modalidade foi frequentada por 

utentes com mais de 16 anos de idade, e foi dividida em dois níveis de 

dificuldade diferentes: o nível I e o nível II. 
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Hidroterapia 

Atividade aquática com vista a intervir ao nível da correção postural, 

Reabilitação e Gerontomotricidade. 

 

Utilização livre 

Atividade aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico 

especializado. Apenas esteve presente um Nadador Salvador com a função de 

vigilância.  

   

Atividades ocorrentes na Nave e Ginásios do CDA Semanalmente 

 

 

Mês de Julho/2014 

Data Equipa/instituição Tempo de utilização 
 

11/09/2016 Jogo da taça de cascais 
2H 

 

13/09/2016 Divisão de desporto C.M.C 
8H 

 

17/09/2016 Liga Olímpica de Karaté 
14H 

 

18/09/2016 
Apresentação do Estoril praia 

futsal 
3H 
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As danças Africanas funcionam num espaço cedido pela Junta de Freguesia de 

Alcabideche, nas instalações do Complexo desportivo de Alcabideche. 

 

Início da época desportiva de 2016/2017 

 

No início de Setembro iniciaram na Nave os treinos de futsal do Núcleo 

Sportinguista de Alcabideche, e do Estoril Praia, bem como os treinos do Estoril 

Basquete, ocupando a maioria dos horários da época de 2016/2017. 
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As Aulas curriculares também iniciaram em Setembro com a disciplina de 

Educação Física e com o desporto escolar da escola IBN Mucana. 

Todas as modalidades de Ginásio tiveram início em Setembro, iniciaram a 

partir do dia 1 de Setembro as aulas de: Ballet, Karaté, Step, Jiu-jitsu, Krav 

Maga, Sapateado, Hip-Hop, Dance Fitness e Zumba, Ginástica Acrobática e 

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

próprios. 
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Colaboração com Associações da Freguesia 

 

As Conferências Vicentinas continuam a desenvolver um trabalho meritório na 

freguesia, dando uma resposta social junto da população mais carenciada. 

Temos assim dado o apoio na 

distribuição alimentar, através 

da cedência de transporte. 

Ainda no âmbito do transporte, 

com frequência têm sido 

solicitadas as viaturas da junta, 

para deslocações dentro e fora 

do Concelho, por parte das associações e grupos culturais. 

As representações em festas e romarias, representaram no decorrer do 

trimestre, um contributo relevante, estando a bandeira da junta representada 

em todos os atos oficiais. 

 

 

 

 

 

 

AISI - Murches 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLyZ-p_5vPAhWEcRQKHeTaD5gQjRwIBw&url=http://www.cascais.pt/projeto/ajuda-alimentar-para-quem-precisa&psig=AFQjCNEd7A_N1bGvztCMyvMzXGgwXLWQpg&ust=1474393868494615
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Representação em eventos que decorreram no período em 

referência. 

 

 

 

Arraial CRID 

 

 

 

 

 

                    48º Aniversário do Grupo Desportivo 

do Zambujeiro  

 

         

 

Festas em Honra da N. Sra. da Assunção  

Malveira da Serra 
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85º Aniversário do Grupo 

Musical e Desportivo 1 de Julho de Alcoitão. 

 

 

Juventude e Desporto 

 

O programa Cultura Social em parceria com a Câmara Municipal surge com o 

intuito de promover a ocupação dos teus tempos livres nas férias de verão de 

um forma saudável, de contribuir para o teu desenvolvimento pessoal e 

fomentar o espírito comunitário e de solidariedade através da proximidade a 

realidades locais. 

O programa está orientado para a participação de jovens com idades entre os 

15 e os 25 anos, residentes ou estudantes em estabelecimentos de ensino do 

concelho dando a Junta de Freguesia preferência aos habitantes da nossa 

Freguesia. 

Um total de 12 jovens, da Freguesia, esteve envolvido no Programa divididos 

em dois grupos - Férias na Ludoblioteca e Dinamização e apoio à comunidade 

local. 

Na sequência da nossa candidatura ao desenvolvimento de projetos no âmbito 

do Programa Cultura Social foram aprovados dois projetos a implementar pela 

JFA, no mês de Julho, envolvendo 12 Jovens Estagiários. 



 

 

Relatório de Atividades 
 

70 

 

Á área da Educação ficaram afetos 8 jovens que acompanharam técnicos e 

grupos de crianças nas atividades lúdico-pedagógicas e desportivas, 

dinamizando espaços de jogo e brincadeira e acompanhando as crianças nos 

passeios e visitas em período de interrupção letiva. Outro projeto 

desenvolvido, num quadro de dinamização e apoio à comunidade local, 

integrou 4 jovens que apoiaram pequenas intervenções de melhoria e 

enriquecimento de espaços de jogo e brincadeira em várias instalações da 

freguesia. 

Procedeu-se à avaliação, tanto ao funcionamento do Programa, como ao 

desempenho individualizado dos estagiários. Os resultados foram 

considerados ao nível de Muito Bom, reconhecendo-se a sua importância, 

tanto para o desenvolvimento dos jovens, como para a vida da instituição.  
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Taça  JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE em juvenis 

 

A Junta de Freguesia promoveu a 1ª edição da taça de Alcabideche, de futebol 

em Juvenis. 

Trata-se de uma competição que serve de preparação para as equipas da 

freguesia tendo em vista a nova época desportiva. 
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Atuação da ginástica acrobática da Junta de freguesia de Alcabideche nas 

festas da Areia. 

 

 

 

 

Associativismo 

 

Foi, também, dado apoios financeiros a Sociedade Manique - Grupo Musical e 

Desportivo 31 Janeiro Manique de Baixo para a realização das Festas em Honra 

de Nº Sª das Neves; à AISA para a realização das festas em Honra da Nossa 

Senhora da Assunção.  

Apoiamos a Associação de Moradores da Adroana com oferta de medalhas e 

com um subsídio (lanche) -, para realização do Dia de Convívio da Associação 

que incluía entre outros o Torneio de Futebol e a A.M.B.A. - Associação de 

Moradores do Bairro de Alcoitão para a realização do evento 

“Multiculturalidade - Festa Comunitária de Alcoitão” 



 

 

Relatório de Atividades 
 

73 

 

Cultura 

Revista e porque não emigras? 

Em digressão pelo país e depois de já ter passado por várias cidades, chegou a 

vez do palco do GMD 31 de Janeiro Manique de Baixo receber a comédia 

musical “E porque não emigras?”, no dia 2 de julho. 

A autoria e encenação tiveram a assinatura de Carlos Areia que integrou 

também o elenco, junto de Patrícia Candoso, Ana Ferreira, Paulo Patrício e Rosa 

Soares. 

Ao longo de duas horas, o espetáculo, inspirado na revista portuguesa, 

satirizou a atual situação do país, ao mesmo tempo que homenageou grandes 

fadistas da atualidade e de outros tempos. Nomes como Alfredo Marceneiro, 

Hermínia Silva, Mariza e, a incontornável, Amália Rodrigues, foram 

interpretados pelas atrizes e cantoras Patrícia Candoso e Ana Ferreira. 

Esta iniciativa é uma produção da Fora de Cena Produções com o apoio do 

Grupo Musical e desportivo 31 de janeiro de Manique de Baixo e JFA. 
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Atividades informáticas 

Informática 

Parque Informático Atual 

Helpdesk no Complexo Desportivo de Alcabideche. Resolução de vários 

problemas relacionados com a transmissão de dados entre os computadores 

onde se mudou algumas configurações no router: 

 Desativação do DHCP no router. 

 Instalação de um “Access Point”, na zona da receção da nave principal, 

para clientes wireless (Smartphones, Portáteis e Tablets) com DHCP 

ativo. 

 Atribuição de IP manual a cada uma das máquinas instaladas neste 

local. 

Foi substituída a impressora multifunções do Complexo Desportivo de 

Alcabideche por uma igual à que estava mas com melhorias a nível do 

digitalizador e impressão. 

Manutenção das torres e remoção de pó acumulado no painel frontal e dentro 

destas. 

Helpdesk na Junta de Freguesia de Alcabideche. 
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Configuração da Multifunções na zona de atendimento da Sede da Junta, que 

permite o envio de documentação em formato PDF, para as caixas de correio 

eletrónico dos diferentes departamentos e executivo da Junta de Freguesia. 

Remoção do equipamento de videovigilância por este encontrar-se 

inoperacional e obsoleto (Sistema usado para aceder e dar autorização à 

praceta do moinho). 

Remoção do armário da antiga central telefónica do espaço de atendimento da 

Sede da Junta de Freguesia. 

Preparação da nova sala que irá servir de sala de bastidor, no piso 0, por trás 

da zona de atendimento (Aprovisionamento de energia). 

Aprovisionamento do gabinete de contabilidade com rede por cabo, 

anteriormente instalado via rede sem fios, com três pontos de rede. Assim a 

transmissão de dados é mais rápida e fiável. 

Internet e Web Design 

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

partilhados na página da rede social Facebook: 

 Oferta de emprego - Aldeia de Juzo 

 UniMa - Universidade Sénior de Manique 

 Doação de bens aos Bombeiros de Alcabideche 

 Inscrições - Componente de Apoio à Família (CAF) e Interrupções 

letivas 

 Recolha de veículos ligeiros passageiros 

 Reabilitação Urbana - Conheça os incentivos! 
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 Inscrições abertas - Escola de Música 

 Estágio de Dança Clássica - GIPA 

 Melhores Empresas para Cascais 

 Concerto de Jazz - 28 de Junho 

 Concerto Pop Rock - 27 de Junho 

 Concerto de música clássica - 26 de Junho 

 Guia dos direitos do Consumidor 

 III Congresso Internacional do CADIn 

 INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 09 Setembro de 

2016 

 INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 30 de Agosto de 

2016 

 FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 Procedimento Concursal - Resultados 

 Alteração do horário de funcionamento dos serviços 

 Férias de Verão - Escolas 

 Interrupções letivas 

 

Google Analytics (Estatística de visitas) 

 Google Analytics é um serviço gratuito e oferecido pela Google no 

qual exibe as estatísticas de visitas, navegador, origem de tráfego, 

etc. ao qual passamos a apresentar de seguida os resultados para o 

terceiro trimestre do ano corrente para a nossa página de internet 

www.jf-alcabideche.pt: 

 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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Período contabilizado: 08 de Junho a 18 de Setembro de 2016 
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Facebook 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 3115 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de 

resultados entre o 2º trimestre de 2016 e o 3º trimestre de 2016 com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 

190 Novos “Gosto” 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 945 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de 
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resultados entre o 2º trimestre de 2016 e o 3º trimestre de 2016 com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 

61 Novos “Gosto” 

Economato 

Renovação de stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

O parque informático das impressoras atual é: 

Triumph Adler P4035 MFP. [Preto & branco] - JFA (Piso 0, no posto de 

atendimento nº 1 e 2) 

OKI MC 360 [Cor e Preto & branco] – CDA (BackOffice) 

Brother MFC 7360N [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no posto de atendimento 

nº3) 

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

RISO COMcolor7150 Multifunções [Cor e Preto & branco] – JFA (Piso 1 – 

reprodução de documentos grandes e cartazes) 

Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave principal) 

EPSON TN101 / Máquina de talões - CDA (Receção, nave principal) 
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Atividades Económicas 

 O fomento e divulgação da oferta económica de freguesia passam 

naturalmente pela realização de iniciativas que visem o seu conhecimento, no 

período de verão a incidência de Festas e Romarias que decorreram na 

freguesia de Alcabideche durante este período. 

 

 

 

 

 

 

Escola Michel Giacometti 

  

A culminar o ano letivo, realizou-se no Auditório da Associação de Bem Estar 

Social de Alcabideche, o Concerto de encerramento do ano letivo, oferta 

educativa que oferecemos com a Escola de Música Michel Giacometti. 

Foi uma oportunidade para os muitos pais presentes, e professores, se 

deliciarem com os progressos alcançados pelos alunos. 

A Escola de música mantém uma dinâmica muito interessante, constituindo 

uma solução credível e já uma referência no ensino da música no concelho de 

Cascais.  



 

 

Relatório de Atividades 
 

82 

Este ano letivo que agora iniciou demonstrou um aumento considerado no 

número de alunos inscritos, ultrapassando a fasquia das 140 inscrições. 

Esta procura exponencial provocou a readaptação de espaços físicos em 

resposta às solicitações dos professores e alunos. Foi aberto um novo espaço 

para o ano letivo que agora se inicia. 

 

No período em referência, foi aberto o processo concursal para a contratação 

de professores em várias áreas da disciplina de música. Tratando-se de um 

período que coincide com o final do ano escolar, foram realizadas diversas 

audições públicas, tendo sido dado a conhecer aos encarregados de educação, 

o processo evolutivo dos seus 

educandos. 
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Salubridade/Cemitério 

 

 

Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche - 3º Trimestre 2016 

 

 

 

Trabalhos realizados no Cemitério no 3º Trimestre de 2016 

 

Realização de obras de beneficiação 

Procedeu-se à limpeza do cemitério  

Aplicação de monda térmica e 

desratização. 

Pinturas de Murros do Cemitério, 

Capela e Chafarizes  
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Recuperação de ossários   

Colocação de beirados e algerozes, em zonas onde as águas pluviais se 

infiltravam nos ossários e gavetões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relatório de Atividades 
 

85 

 

 

 

Limpeza Cemitério/Corte de Tocos e raízes de Árvores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Revisão da máquina varredoura/aspiradora 

             Arranjo e Manutenção Portão Cemitério 

          Colocação de areia nos covais 
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Material Alugado/Adquirido para melhoramentos no Cemitério 

 

Aquisição de um Soprador Manual (ajuda da Limpeza do Cemitério) 

Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 

Aluguer BobCate (Máquina para recolha de entulhos/resíduos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação à Camara Municipal de Cascais e entregue pela Empresa Municipal 

Cascais Ambiente - Caixotes do Lixo para o cemitério. 

Compra de Material de Desgaste para o Cemitério Baldes e vassouras 

Estudo de abate e corte de Árvores/Podas. Já foram solicitados orçamentos. 

Solicitado à EDP a colocação de iluminação junto a entrada do Cemitério de 

Alcabideche. 

Aquisição de Fardamento, Botas e Cintas para os Funcionários do Cemitério. 

 


