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INTRODUÇÃO 

A capacidade de realização no 4º Trimestre de 2018 aqui organizado com referência às diversas 
áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha orientadora de cariz 
social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor para a freguesia. 

O respeito pelos acordos protocolados em diversas áreas com a CMC, nomeadamente no espaço 
público, pequenas infra-estruturas e estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Jardins de Infância 
da Freguesia, estabelecem em si um princípio de rigor e resposta célere.  

O espaço comum continua a ser uma preocupação constante, intervir na sua requalificação é 
sinónimo a breve prazo de melhor qualidade de vida. Temos também de registar o forte 
empenho deste executivo e da sua estrutura, no apoio a projetos de índole social que foram 
implementados na freguesia. A continuidade numa política agregadora e inclusiva, tem 
constituído um fator determinante da nossa ação junto da comunidade. 

O apoio sempre presente ao Associativismo numa freguesia que detém várias colectividades cuja 
dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui para a J.F.A. um valor 
inquestionável do seu património cultural. 



 

 

 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Síntese das Atividades Desenvolvidas: 

Atendimento/Secretaria 

O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, das 9h às 
17h00. 
 
Na sede da Junta de Freguesia podem ser tratados diversos assuntos, tais como: 
 
 Marcação para o atendimento do Presidente / Vogais / Assistente Social / Apoio 

Psicológico; 
 

 Pedidos de atestados (703 no trimestre em causa);  

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é requerido, 
desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas. 
Podem requerer atestados/certidões/confirmações: 
Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão. 
Cidadãos que não estejam recenseados na freguesia, acompanhados da declaração de 
responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia 
(com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de casas 
comerciais da área da freguesia; 
Estrangeiros sem possibilidade de se recensearem, acompanhados da autorização de residência 
ou passaporte atualizados, assim como de declaração de responsabilidade e dois comprovativos 
de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade 
ou cartão de cidadão) / dois carimbos de casas comerciais da área da freguesia. 
Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre a 
apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e último recibo 
de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego. 
Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá 
preencher e assinar a declaração de responsabilidade, procedendo um apresentante à entrega do 
mesmo no balcão de atendimento, acompanhado dos documentos respetivos. 
 
 Inscrição para atividades da JFA – 1839 (no trimestre em causa); 

 



 

 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (60) / Apoio Psicológico (48); 
 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 
 

 Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (1) / atendimento de consulta jurídica 
(1). 

 
A Junta de Freguesia com esta iniciativa pretende garantir que todas as pessoas, 
independentemente do seu estatuto socioeconómico, possam ter acesso a um serviço de 
qualidade que assegure um direito humano fundamental do ser humano: apoio técnico 
personalizado.  
A assinatura do protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e o Centro de 
Arbitragem, bem como a assinatura de protocolo com a Delegação de Cascais da Ordem dos 
Advogados, vem também ao encontro destas necessidades, assegurando serviços de informação 
e consulta jurídica. 
 
 Licença e Registo de canídeos e gatídeos – 224 (no período em causa); 

O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do animal na freguesia 
da sua área de residência, após a sua vacinação anti-rábica. Igualmente de cariz obrigatório, a 
licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 

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

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

Transferência de propriedade (novo detentor) 

Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do impresso respetivo e 
entrega do mesmo no balcão de atendimento. 

Animal para Fins Económicos, Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso 

Preenchimento e assinatura do impresso respetivo à categoria do cão e entrega do mesmo no 
balcão de atendimento. 
 
 Pedidos de informações gerais; 

 Entrada de correspondência (472 unidades no período em causa); 



 

 

 Correspondência expedida (97 unidades no período em causa); 

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

 Autenticação de fotocópias;  

 Inscrições e pagamentos de CAF; 

 Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas; 

 Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti; 

 Apoio à Assembleia de Freguesia; 

Cemitério – Serviços administrativos 

 Gestão diária do espaço e atendimento personalizado; 

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

ossários e columbários; 

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

 Manutenção, conservação e limpeza do cemitério. 

Funções de apoio ao órgão executivo 

Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a execução das 
suas deliberações, despachos e decisões; 

 Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e tratamento 

dos elementos para a elaboração de propostas e respostas diversas; 

 Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades diversas, 

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

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

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

protocolar; 

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



 

 

 Receção de correspondência; 

 Cooperação com todos os serviços da Junta; 

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

 

RECURSOS HUMANOS 

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

 Processamento de salários e subsídio de férias; 

 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras; 

Criação de Escalas Mensais para as delegações (Cemitério/CDA); 



 

 

 
ESPAÇO PÚBLICO 

Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios 
(calçada portuguesa e pavet) nas diversas ruas da Freguesia bem como a colocação de 
pilaretes e mobiliário urbano. 
 
Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 
Praceta da Castelhana – Alto da Castelhana  
Rua São José - Alvide 
Estrada de Manique - Alcoitão 
Rua Costa Pinto – Amoreira  
Av. Dr. Morais Sarmento – Amoreira  
Rua do Jasmim – Pau Gordo #6 
Estrada da Ribeira – Pai do Vento #3 
Rua António Jacinto Silva – Alcabideche #4 
Rua Pinheiro Manso – Amoreira #5 
Rua Carlos Anjos – Amoreira #1,2 
Avenida Alfredo César Torres - Fisgas 

 



 

 

 

 

 



 

 

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

aprovadas novas denominações toponímicas. 

Substituição de placas com indicação de Alcabideche na localidade do Zambujeiro, 

devido a mau estado e vandalização. 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 
Morada Praceta dos Pinheiros 

Localidade Abuxarda 
Morada Rua Branca Edmée Marques 

Localidade Murches 
Morada Rua da Terceira Idade 

Localidade Atrozela 
 Aprovação de Novos Toponímicos 
  

Morada Rua Frei Inácio Roquete 
Localidade Bicesse 

Morada Praceta Eng.º Manuel Menezes 
Localidade Abuxarda 

Morada Travessa António Jacinto da Silva 
Localidade Alcabideche 

Morada Rua das Tomadas – Alteração limites 
Localidade Janes 

Morada Rua do Alto das Rolas 
Localidade Pau Gordo 

Morada Av. Alfredo Cesár Torres  
Localidade Fisgas 

Morada Rua da Pedreira  
Localidade Biscaia 



 

 

 

Sinalização Horizontal/Vertical 
 

  
 

  
Sinalização Vertical 

Zambujeiro 
Colocação de sinal de informação de localidade Estrada N247-5 

Sinalização Vertical Alcabideche Retirada de sinal informativo desatualizado Rotunda Padre Luís Fialho 

Sinalização Horizontal Amoreira 
Pintura de Passadeira 

Rua Pinheiro Manso 

Sinalização Vertical Alcabideche Retirada de sinal informativo desatualizado Rua Principal/ Estrada de 
Manique 

Sinalização Horizontal Amoreira 
Pintura de Passadeiras x2 

Rua Manuel Ambrósio dos 
Santos 

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura na via - linhas amarelas - estacionamento Calçada do Nobre 

Sinalização Vertical Amoreira Colocação de sinal de proibição de estacionamento Calçada do Nobre 

Sinalização Horizontal N6-8 Pintura de Passadeiras x4 Alcoitão 



 

 

Sinalização Horizontal N6-8 Pintura de Passadeiras x7 Av. República - A16 #2 

Sinalização Vertical Alcoitão 
Colocação de sinal de cedência de prioridade x4 

N6-8 

Sinalização Vertical Alcoitão 
Colocação de sinal de Rotunda 

Avenida da República 

Sinalização Horizontal Amoreira 
Pintura na via - linhas amarelas - estacionamento 

Rua do pombal, 423 

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura de Passadeiras x 2 Rua Costa Pinto #3 

Sinalização Horizontal Amoreira 
Pintura na via - linhas amarelas - estacionamento 

Rua Carlos Anjos 

Sinalização Vertical Manique Colocação de sinal passadeira de peões  Rua da Ponte 

Sinalização Horizontal Manique Pintura de Passadeira Calçada de Manique #6 

Sinalização Horizontal Pai do Vento Pintura de Passadeiras  Rua Costa Pinto - antes 
escola condução 

Sinalização Vertical Biscaia Colocação de sinal de trânsito proibido com a placa de 
informação adicional Rua Cabo Raso 

Sinalização Horizontal Amoreira 
Pintura na via - linha amarelas - estacionamento 

Rua do Geraldo 

Sinalização Horizontal Pai do Vento Pintura de delimitação zona de estacionamento   Praceta de Miranda #5 

Sinalização Vertical Amoreira Estacionamento da ASIA Rua do Terreiro #7 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de sinal passadeira de peões  Rua Alfredo César Torres 

Sinalização Vertical Manique Colocação de sinal de aproximação de lomba  Estrada de Manique 

Sinalização Horizontal Pai do Vento Pintura na via - eixo da via e barra de paragem  Rua das Calçadas 

Sinalização Vertical Alvide Colocação de sinal de informação - via com dois 
sentidos Rua do Jogo #4 

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura de estacionamento na via mobilidade reduzida Rua Bairro Novo #1 

Sinalização Horizontal Bicesse 
Pintura de Passadeira e barra de paragem  

Rua Campos Velhos  

Sinalização Horizontal Bicesse 
Pintura de Passadeira e barra de paragem  

Rua Lameiras 

Sinalização Vertical Amoreira Colocação de sinal Estacionamento Proibido Rua Carlos Anjos 

Sinalização Horizontal Pai do Vento Pintura de Passadeira Rua de Santarém  

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura de Passadeira Rua do Geraldo 

Sinalização Vertical Alcabideche Recolocação de Sinal de obrigação Rua Vila Nova 

Sinalização Vertical Atrozela Colocação de Sinal de cedência de passagem Rua Sítio das Antas 

Sinalização Vertical Carrascal de 
Alvide Colocação de Sinal de Trânsito sentido único Rua das Flores 

Colocação de espelho 
de trânsito  Amoreira Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Francisco Romero#8 



 

 

Sinalização Vertical Alcoitão Recolocação de sinalização - acidente viação Av. República 

Projeto de sinalização 
Bicesse 

Projecto de sinalização e passadeira elevada Rua das Amendoeiras/ Rua 
da Lagoa 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura na via - linha amarelas - estacionamento Rua Cidade de Díli 

 

 



 

 

 
MOBILIÁRIO URBANO 
Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia destacando-se as 
seguintes zonas de intervenção: 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 
Praceta Poeta Ibne Mucane – Alcabideche 
#4 
Rossio de Manique - Manique 
Rua Dr. Pereira Coutinho – Amoreira #1 
Estrada da Ribeira – Pai do Vento 
Rua de Lisboa - Amoreira 
Rua do Geraldo - Amoreira 
Rua Carlos Anjos – Amoreira #2 
Rua Principal – Zambujeiro #3 
Rua Mário Viegas – Alvide #5 

 



 

 

Preservação e defesa do património com o lema – “Usando e Preservando o 
que é Público” 

 

 



 

 

ESPAÇOS VERDES  

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

uma área total de 14.317 metros quadrados. 

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

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

degradação do ambiente. 

 

 

CEVARES 
CEVAR LOCAL LOCALIDADE 
3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 
11 Urbanização Urbamar - Sítio Olival Alcabideche  
16 Rua de S. Carlos - Bloco Timor Alvide 
24 Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana Adroana 
30 Rua das Padarias Alvide 
55 R. Almada Negreiros - B. º Cruz Vermelha Alcoitão 
57 Praceta do Moinho Alcabideche 
58 Escola Música - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 
59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 

 

 



 

 

 
Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
 

Executados os trabalhos de poda do arvoredo, formação, mondas e limpeza. 
Área: 7726,21 m2  

 



 

 

 
C 11 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 1456,39 m2  

 
Decorrem a sistemática monda dos canteiros e relvados e dos relvados. 

Execução de retanchas. 
 
 



 

 

 
C 16 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
 

Área – 284,76 m2 
Estão a ser executados as normais podas da vegetação arbustiva e herbácea, bem como 

as mondas dos canteiros. 



 

 

 
C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  

 
Área – 910,95 m2 

Todos os relvados, apresentam bom estado. 
Novo agendamento de uma reunião no local, para, em acordo com os moradores se 

elaborar o plano de arborização. 



 

 

 
C 30 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
 

Área – 2771,62 m2 
Rega automática em relvados e manchas de plantação 

Prados de sequeiro em taludes 



 

 

 
C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas 

Trabalhos de manutenção a serem executados sem qualquer problema. 



 

 

 
C 57 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
 

O espaço é utilizado para educação ambiental em parceria com o moinho americano 
 

Área – 18m2 



 

 

 
C 58 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 18m2 

Sem rega 
Canteiro com árvores adultas 

Trabalhos de limpeza, manutenção dos espaços verdes e podas  



 

 

 
C 59 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  

 
Área – 220 m2 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 



 

 

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

 

 



 

 

De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche 
também realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes 
escolas: 

• Agrupamento Cidadela 
 

o EB1/ JI Malveira da Serra 
o JI Murches 

 
• Agrupamento Alapraia 

o EB1 Bicesse 
o JI Bicesse 
o EB1/ JI de Manique 

 
• Agrupamento de Alvide  

 
o Escola secundária de Alvide 
o EB1/ JI de Alvide 

 
• Agrupamento de Escolas IBN MUCANA 

 
o EB1/JI Fernando José dos Santos 
o EB1/ Teixeira Lopes 
o Escola Secundária IBN MUCANA 

 
• Agrupamento de Alcabideche 

 
o EB1/ JI Margarida Rodrigues 
o JI Alcabideche 
o EB1/JI Alto da Peça 
o EB1 Nº1 Alcoitão 
o JI Alcoitão 
o EB Malangatana 



 

 

 

EDUCAÇÃO 

No 4º trimestre de 2018, as atividades desenvolvidas pela equipa da Educação foram 
essencialmente marcadas pela gestão dos seguintes processos: 

• Organização das equipas AEC’s, AAAF’s e CAF’s em cada estabelecimento de ensino. 

Contamos com oito equipas afetas ao 1º ciclo, integrando quatro Ludobibliotecas, e outras 

oito afetas ao Pré-escolar.  

• Elaboração do planeamento de actividades e sua planificação. 

• Aplicação no terreno de novas orientações para as actividades de enriquecimento 

curricular – AEC’s do 1º ciclo. 

• Planificação e organização das actividades da interrupção lectiva do Natal. 

Pela facto de ser uma atividade desenvolvida pela JFA junto das escolas enquadrada por um 

conjunto de Protocolos reguladores de responsabilidades partilhadas entre os vários 

intervenientes, promovemos um conjunto de reuniões com os parceiros, implementando uma 

colaboração estreita com os vários intervenientes da área da Educação, destacando-se a 

realização de encontros e reuniões com: 

• Direções de Agrupamento 

• Associações de Pais 

• Departamentos da Educação da CMC 

• Conselho Geral dos Agrupamentos, Alvide, Alcabideche e Ibn Mucana 

 
Os recursos humanos geridos pela JFA, afetos à Educação, para o ano letivo de 2018-2019 
englobam um total de 62 colaboradores, assim distribuídos: 
 



 

 

Profissionais afetos à Educação - Ano letivo 2018-2019 
 

Área Técnicos Assistentes Total 

Pré-escolar 14 13 27 

1º Ciclo 27 0 27 

Ludobibliotecas 8 0 8 

Total 45 13 62 

Notas: 
a) Técnicos - Professores das AEC’s e Animadores das AAAF’s 
b) Os colaboradores que asseguram o funcionamento das Ludobibliotecas também garantem 

atividades das AEC’s e CAF 
 

Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 
Nestes três meses as AAAF desenvolveram várias atividades, umas mais comuns, relacionadas 
com a comemoração de dias festivos, outras, mais específicas, inseridas nas nossas 
planificações. 

• Destacamos alguns dos projectos mais significativos desenvolvidos. 

• Dia Mundial da Música (1 de outubro), algumas equipas desenvolveram atividades que 

promoveram o interesse pela expressão musical e pelos instrumentos musicais. As 

crianças exploraram vários instrumentos, experimentaram e perceberam qual o seu som. 

 

• Dia Mundial da Alimentação - atividades que pretenderam sensibilizar para a importância 



 

 

de uma alimentação saudável. Entre estes podemos salientar projetos onde as crianças se 
inspiraram em artistas que fazem obras de arte com alimentos, para fazerem as suas 
próprias obras de arte muito saborosas. 

 

O tema da Alimentação também foi abordado recorrendo à leitura de histórias, tal como “A 
menina que não gostava de fruta” ou “O dia em que a Barriga Rebentou” e “A que sabe a lua?”. 

 

Foram ainda feitas oficinas de culinária, onde os grupos confecionaram receitas saudáveis, tais 
como barras de cereais, bolachas de aveia, barras de iogurte ou panquecas saudáveis. Houve 
iniciativas que envolveram as famílias e parceria com os Jardins de Infância, tais como a 
dinamização de um pequeno-almoço saudável onde as famílias foram desafiadas a escolher os 
alimentos que para si fariam parte de um pequeno-almoço saudável e também a elaboração de 
um Quiz sobre o tema da alimentação. As crianças ainda puderam participar num jogo da Glória, 



 

 

onde aprenderam a fazer escolhas mais saudáveis na sua alimentação. Ainda no âmbito deste 
dia, as famílias participaram na construção de um livro de receitas saudáveis que lhes foi 
distribuído posteriormente.  

• “Dia das Bruxas” foi também amplamente celebrado. Para assinalar este dia as equipas 
empenharam-se na decoração do espaço, com a elaboração de elementos alusivos ao 
tema e sacos para colocar os doces. Houve espaços que também dinamizaram oficinas 
com a participação das famílias. As crianças divertiram-se em bailes, desfiles assustadores 
e oficinas de culinária onde fizeram aranhas comestíveis. Alusivo ao tema as equipas 
trabalharam também os medos, através da leitura de histórias “ O grande livro dos medos 
do pequeno rato”, “Monstros lá de casa”, “Monstro das cores” e “Que medo!” Através das 
histórias falou-se sobre os medos e estratégias para os superar. 

 

• Pão por Deus- temática também abordada, explicando-se a origem desta tradição e 
elaborando saquinhos onde as crianças colocaram os doces.  



 

 

• Dia de São Martinho - foi festejado nas várias escolas, com projeção de filmes, leitura de 
histórias alusivas ao dia e dramatizações da Lenda de São Martinho. As crianças fizeram 
caixinhas para colocar as castanhas, comeram castanhas e participou-se em intercâmbio 
de experiências entre jardins de infância.  

• Outros projetos foram desenvolvidos pelas diferentes equipas, por exemplo,  relacionados 
com a estação do Outono, tais como, elaboração de espantalhos, “Vamos à caça do urso?” 
- um projeto com atividades transversais a várias de áreas de expressão. Foram ainda 
dinamizadas, em parceria com a equipa do jardim de infância, mostras de outono, onde se 
apresentaram várias iguarias e criações elaboradas pelas crianças em parceria com os 
adultos. 

 

• Projetos em curso 



 

 

Todas as equipas desenvolveram com as crianças trabalhos de parceria com as equipas 
dos Jardins de Infância tanto na elaboração das decorações preparativos do Natal, como na 
organização das festas como presentes. 

 

• Outros aspetos relevantes: 

a) De salientar a excelência da dinâmica e da comunicação e ambiente de partilha entre as 
equipas entre si e com os parceiros. 

b) As equipas AAAF têm revelado uma grande capacidade para estabelecer as estratégias 
adequadas, por exemplo, no sentido da optimização do espaço, facilitadoras da livre 
escolha e promoção da autonomia das crianças. 

c) De registar o estabelecimento de uma boa relação com as famílias, aspeto que 
consideramos da maior relevância para o sucesso do nosso trabalho. 

 



 

 

Ensino Básico – Ludobibliotecas, Atividades de Enriquecimento Curricular- 
AECs e Componente de Apoio à Família – CAFs 

Recordamos que no âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, as atividades de 
Enriquecimento Curricular são desenvolvidas em escolas do 1º Ciclo que integram os quatro 
Agrupamentos de escolas de Alcabideche, Alapraia, Agrupamento Ibn-Mucana e Alvide. 
Relativamente ao 1º Ciclo, o objectivo principal é o de incentivar o desenvolvimento da criança 
pela “oportunidade para a construção de espaços promotores do seu desenvolvimento pessoal, 
social, emocional e cognitivo”, pelo que a reorganização do trabalho das AEC’s, constitui um 
grande desafio para as equipas no terreno, no sentido de se concretizarem as medidas que têm 
em vista a promoção, com qualidade, de tempos para brincar livre, a par dos ateliês temáticos. 
Assim, os projetos desenvolvidos são implementados em conformidade o Plano anual de cada 
escola, abrangendo atividades lúdico expressivas, música, atividade física e motora, dança e arte 
dramática, orientadas tendencionalmente numa ótica lúdica, tendencialmente de escolha livre. 
Feito o balanço e avaliação deste trimestre, podemos concluir que as equipas colocadas em cada 
escola foram efectivamente uma mais valia para a concretização de atividades letivas 
desenvolvidas em grande número ao longo deste período, como sejam as festividades, 
apresentações, participação em concursos. 
No âmbito das AEC, foi um período de transição para a aplicação da actual modalidade deste 
programa. 
As crianças aderiram bem à oportunidade de escolherem o ateliê e à oportunidade de usufruir 
tempo livre de brincadeira. 
Como exemplo de actividades organizadas nas várias escolas, em período de AEC’s, destacamos 
a organização de actividades de halloween, uma  “Mini-liga de futebol” e apresentações como o 
“Natal desportivo”, construção do “mural dos sentimentos”, do “mundo dos valores”, construção 
de uma “banda de instrumentos musicais”, dança “hip-hop”. 

Complementarmente, as Ludobibliotecas oferecem à sua comunidade escolar uma programação 
que é construída e calendarizada em articulação com o corpo docente da escola em que se 
integra e AEC’s. 

Destacamos alguns dos projectos desenvolvidos pelas equipas. 

Salientamos, por ser a mais recente, que a Ludobiblioteca da EB e JI de Bicesse desenvolveu em 
excelente conjunto de actividades amplamente reconhecidas por toda a comunidade escolar. 



 

 

 

Ludobiblioteca da EB/JI Fernando Teixeira Lopes 

"Construção de jogos para a Ludobiblioteca" 
Construção do "Jogo do Queijo", flippers, mesa Labirinto e o biombo com restos de tecido. As 
crianças conseguiram aplicar as técnicas de carpintaria, pintura, desenho e tecelagem. 



 

 

"Eco-Escolas _Participação Concurso Giotto" 
Criação de um trabalho que sensibilizou para a proteção do ambiente, para a importância de 
reciclar e reutilizar os materiais. O trabalho foi realizado com turma do 4ºE através da 
reutilizamos t-shirts e da técnica de costura para a construção de bolsas para transportar 
brinquedos, lanches ou ir às compras. 

 
"Decoração de Natal" 
No âmbito do projeto Eco-Escolas as famílias foram desafiadas a construir flocos de neve 
reciclados. Para completar as decorações de Natal as crianças construíram, desenharam e 
pintaram as portas de natal de cada turma; Construíram flocos, sinos e estrelas de natal. 
Como presente para as famílias construíram uma luminária reutilizando frascos de vidro. 
 
Ludobiblioteca da EB/JI de Manique 
 
Salientamos o grande dinamismo que liga a comunidade educativa reflectido nas 
parcerias, nomeadamente com a associação de pais APEE, na organização, por exemplo, 
da “Festa em honra da Nossa Senhora das Neves Manique de Baixo” e na abertura da 
Ludobiblioteca num sábado de dezembro. 

 



 

 

• Projeto  “sextas-feiras culturais”, promovido o momento em que a escola se reúne para 
assistir a uma dramatização, “A revolta dos vegetais” pelas turmas do 4.º ano como 
protagonistas e “O feiticeiro de OZ” pelas equipas da Ludobiblioteca, CAF, AAAF, 
professores e assistentes operacionais. 
 

• “Halloween”, em articulação com a professora de Inglês e os professores das AEC. 

 
• Participação no estendal dos Direitos da Criança. 
• “E se fosse contigo?”, um projeto desenvolvido com a professora de Ensino Especial para 

assinalar o Dia da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro). Ao longo de três dias, as 
crianças colocaram-se momentaneamente no lugar de uma pessoa com deficiência visual, 
auditiva ou motora. 

• Trabalharam-se livros do plano nacional de leitura. 
• Construíram-se jogos. 
• Iniciou-se o clube de jornalismo com as duas turmas do 4.º ano. 
• Em organização um grupo de manutenção da limpeza do recreio “os engenheiros do 

ambiente”, e a desenvolver-se um jogo com perguntas de conhecimento, intitulado, 
“Maniquiz”. 

 

“Ludobiblioteca” da EB/JI de Alvide 

A Biblioteca da EB de Alvide está inserida na Rede de Bibliotecas Escolares, sendo assegurado, 

pela nossa equipa, toda a manutenção e conservação dos recursos materiais e toda a dinâmica 



 

 

da biblioteca escolar, bem como as atividades de Ludoteca, em articulação e ainda a dinâmicas 

de recreios. 

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

materiais da ludobiblioteca, existindo várias zonas de atividade. 

Neste trimestre foram realizados 55 ateliers para as turmas de 1º ciclo e grupos do pré-escolar, 

num total de 28 atividades diferentes, para além das horas de jogo, horas de dança, horas de 

utilização apoiada dos computadores, horas de utilização dos livros, horas de desenho livre, 

horas de construção e horas de brincadeira livre. 

 



 

 

Ludobiblioteca da EB/JI do Alto da Peça 

Principais projectos do trimestre 

• Mercado saudável – A alimentação saudável 

• São Martinho - hora do conto da lenda, e trabalhos de expressão plástica  

• Natal – Construção da árvore de natal da escola, dos enfeites, hora do conto com 

contos tradicionais de natal. 

 

• Outras atividades desenvolvidas na Ludobilioteca  

Brincar livre, construir jogos e explorar a natureza -  destaque para vários jogos 

construídos pelas próprias crianças. 

 



 

 

 

Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos estabelecimentos 
de ensino da Freguesia 

Ao longo deste 4º trimestre decorreram de forma contínua os habituais 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. 

Temos recolhido o feed-back das coordenações e direcções das escolas quanto à rapidez na 
resposta às solicitações. As apreciações têm sido positivas, reforçando ainda mais a nossa aposta 
em conseguir dar resposta às solicitação e necessidades, com a maior brevidade e eficácia. 

Destacamos, seguidamente algumas das intervenções:  
• Informática 

o Conclusão da instalação do equipamento de rede de acesso à internet na EB de 
Manique. 

o Início do processo da instalação do equipamento de rede estruturada de acesso à 
internet em sete escolas da Freguesia. 

o Intervenções de resolução de problemas de rede nas Eb Fernando T. Lopes, JI Fátima 
Campino, EB Bruno Nascimento e EB Malveira da Serra  

 
• Intervenções gerais de Eletricidade e equipamento eléctrico, reparação de calçadas, 

reparação de canalizações, lavatórios e sanitários, substituição de lâmpadas, colocação e 
reparação de fechaduras, substituições de vidros, ocorreram em todos os 
estabelecimentos escolares da Freguesia. 



 

 

• Destacamos, entre outras a conclusão de colocação de vedação no muro traseiro da EB de 

Manique; limpeza dos telheiros e reparação do pavimento exterior e portões e fechaduras 

no JI de Bicesse, EB Malangatana e EB Fernando Teixeira Lopes. 

 



 

 

GABINETE DE PSICOLOGIA 

NOTA INTRODUTÓRIA 

A inscrição das crianças no 1ºciclo é opcional para as que fazem os 6 anos, de 16 de Setembro a 

31 de Dezembro. Cabe aos encarregados de educação a decisão de as inscrever no 1º ano do 1º 

Ciclo, embora a sua entrada esteja condicionada ao número de vagas disponíveis. 

A entrada para o 1º ano é um momento importante na vida de qualquer criança e na dos seus 

pais. Dizemos-lhes que “está a ficar grande”, que vão para a escola dos crescidos”, que “agora 

vai começar a trabalhar a sério e que “já não é só brincar”. Quando fazemos estas afirmações 

deveríamos parar, e pensar no que lhes poderemos estar a transmitir. 

Para as famílias esta é uma decisão difícil, porque muitas vezes a pressão social faz com que se 

espere que a criança vá para a escola logo que possa, e o facto de “ficar retida” um ano, ainda 

que no pré-escolar, pode fazer com que esta (família e criança) seja “criticada” pelas pessoas que 

a rodeiam, com perguntas sobre a decisão tomada, associada muitas vezes a comentários 

desadequados. 

Há ideia de que as crianças aos 6 anos só estão a brincar. De fato elas brincam e devem fazê-lo, 

pois estão na idade disso. Quanto mais brincarem (com bonecas, carros, legos, jogos, 

construções, plasticinas, canções e lengalengas) mais estão a aprender, a estruturar o cérebro, a 

adquirir competências que vão permitir-lhe, quando entrarem no 1.º ano, conseguir  ter sucesso 

escolar. 

Uma das maiores dificuldades com que a criança se depara quando vai para o primeiro ano, é 

permanecer sentada durante longos períodos, ter a sua atenção focalizada nas tarefas por um 

tempo mais longo e possuir boa memória auditiva. Ela passará a ser “bombardeada” com muita 

informação nova e por isso necessita que a sua atenção e memória auditiva estejam preparadas 



 

 

para a ajudar nesta nova missão. 

É importante que durante o período do pré-escolar a criança não apresente qualquer dificuldade 

ao nível da Linguagem, pois esta irá influenciar fortemente a aquisição das novas aprendizagens 

a nível da Leitura e Escrita. Para que venha a ter sucesso escolar, também precisa ter adquirido a 

Consciência Fonológica, ou seja, necessita de ter conhecimentos ao nível das rimas, divisão das 

palavras em sílabas e aliteração. 

A Cognição Não-verbal é outra área importante nas aprendizagens escolares, relaciona-se com 

competências tais como a perceção, orientação viso-espacial e coordenação motora. Estas são 

vitais para a aquisição da leitura e escrita, nomeadamente na discriminação gráfica das letras e 

da escrita, e nos conceitos matemáticos (números, abstração, cálculo mental). 

No decurso do 1º ano as crianças vai deparar-se muitas vezes com o insucesso, com o demorar 

mais do que outros a conseguir compreender ou fazer determinada tarefa. É importante que não 

tenham medo de falhar, que compreendam que estão lá para aprender e que sejam capazes de 

terminar as tarefas propostas, reagindo à frustração sentida de forma construtiva e assertiva. O 

saber lidar com situações de frustração, é outra das competências importantes. 

Estar motivado e ter uma atitude positiva face à escola com curiosidade, motivação e desejo de 

aprender coisas novas, é meio caminho andado para que toda esta fase corra bem. 



 

 

 
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Serve o presente relatório para dar conta da atividade desenvolvida, durante o 4º trimestre de 

2018 (01Set a 31Dez).  

Dos valores apresentados, os 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.  

Assim, desde o início do período em referência, foram atendidas em consultas individuais, um 

total de 150 fregueses, de acordo com as características etárias constantes no quadro seguinte. 

Salvaguardando o caráter sigiloso das informações, a análise dos dados é feita de forma 

algo sumária. Nas imagens, a privacidades dos intervenientes é igualmente 

salvaguardada. 

 



 

 

A análise dos 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) refletem todos os pedidos 

efetuados pelas escolas e outros efetuados diretamente pelos fregueses na Junta de Freguesia.  

 
 

No que concerne ao item origem dos pedidos, afere-se que a maioria das sinalizações 

foi por iniciativa própria registando-se 48 situações, seguidas pela escola EB de Manique 

(36), EB de Bicesse (24), JI/EB Fernando Teixeira Lopes (20), EB Fernando José dos Santos 

(20). 

 



 

 

Foram 633 o número de intervenções ao longo deste período. O número de ingerências 

em cada caso, variou em função da condição, embora maioritariamente incidisse nas 

avaliações com os testes de maturidade, aos alunos do 1ºano do 1º Ciclo.  

 

Merece destaque no quadro das intervenções, os aconselhamentos psicológicos, 

resultantes das observações efetuada, seguida das avaliações psicológicas e reuniões 

com os pais.  

 

Merece igualmente destaque o item “outras diligências” (essencialmente telefonemas, 

reuniões com técnicos e contatos por mails) em número de 321. 

 



 

 

 

Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características 

psicológicas. 

 

Neste item, merece destaque as provas de “aptidão escolar” em que se avaliam um 

conjunto de aptidões básicas envolvidas na aprendizagem escolar, tais como verbal, 

numérica, perceção visual e coordenação visuomotora. 

 



 

 

 

No quadro que se segue, encontram-se registados os resultados obtidos no decurso da 

intervenção psicológica, onde se registou um elevado número de informações psicológicas (144), 

seguidas da elaboração de relatórios psicológicos (63).  

 
 



 

 

O gráfico que se segue, refere-se aos encaminhamentos efetuados (124). A este nível 

sobressaíram em número significativo, os pedidos de consultas de oftalmologia (30), 

otorrinolaringologia (30) e os encaminhamentos para consultas nos médicos de família (27), 

tendo em conta que parte das intervenções, incidiram nas crianças que ingressaram no 1º ano do 

1º ciclo. Tal como tem acontecido anteriormente, aguardam-se os resultados dos 

encaminhamentos efetuados, no sentido de obter informação complementar, e a partir daí 

sugerir medidas/estratégias mais adequadas, a implementar num futuro. 

 
Com as intervenções e diligências supracitadas neste relatório, o Gabinete pretendeu o despiste 

de situações o mais precoce possível, para posterior intervenção. O número de famílias 

abrangidas foi de 92. 

Mais uma vez se realça o facto de terem sido contabilizadas apenas as situações em que foram 

autorizadas a divulgação de resultados pelos encarregados de educação. 



 

 

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

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

fregueses e abrange um leque que contempla todas as faixas etárias da população 

residente na Freguesia de Alcabideche, ou seja, as crianças, pais, professores, jovens e 

adultos, de forma gratuita.  

 

 Articulação com outras entidades nomeadamente Centros de Saúde, Hospitais, Divisão da 

Juventude da CMC, CPCJ e Agrupamentos; 

 Agendamento e realização de rastreios ao nível da terapia da fala que ocorreram no 

Edifício da Junta, ao abrigo do protocolo estabelecido entre a Junta de Freguesia de 

Alcabideche e a AISA.  

 Reuniões com técnicos de outras áreas no sentido de virem a ser desenvolvidas ações de 

sensibilização na comunidade escolar;  

 Articulação com a Academia da Saúde; 

 Preparação de material a utilizar no Gabinete; 



 

 

AÇÃO SOCIAL 
Introdução 

O relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social aos 

utentes da freguesia de Alcabideche no período de Setembro a Dezembro. 

Realizaram – se algumas atividades neste período, além das que já fazem parte do quotidiano do 

serviço social do gabinete de ação social, o atendimento social à comunidade. 

Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período. 

1. Gabinete de Serviço Social – Atendimentos sociais 

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

famílias em situação de carência ou vulnerabilidade. 

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

recursos ou os recursos da comunidade. 

 O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos: 

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

situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social; 

• Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no sentido da 

inclusão social; 

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

profissional dos indivíduos/famílias. 

Neste período, foram realizados 60 atendimentos, conforme quadro síntese. 

1.1. Quadro de dados 



 

 

• Casos atendidos 

• Nº/Natureza  

• Intervenções 

• 20 Informações 

• Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos, estabelecer contactos e 

articular com outras entidades. 

• 4/Habitação Encaminhamento para a segurança social de cascais e Divisão de 

Habitação Social da CMC 

• 4/Creche  Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e integração 

em creche. 

• 12/Apoio Alimentar  

• Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar – Vicentinos e 

Cantina Social e Reffood 

• 10/Apoio Económico Encaminhamento para vicentinos, Junta de Freguesia e 

Segurança Social. 

• 2/Centro de dia/ SAD Fornecimento de informações acerca de possíveis locais a 

integrar idosos, e apoio na organização de processos e articulação com a segurança 

social.  

• 3/Apoio Medicação Encaminhamento para instituições da comunidade com 

Protocolo das Farmácias e pela junta de freguesia. 

• 5/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. 

1.2. Subsídios de carência 

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

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

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

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

relatório social.  

Durante este período, foram atribuídos alguns subsídios: 

• Atribuição Subsidio- Pagamento a nível de medicamentos, no valor de 76,83 €uros. 

• Atribuição Subsidio- Pagamento de aulas de música – 400€uros 

• Atribuição Subsidio- Pagamento de renda – 320 €uros 

• Atribuição do pagamento de creche – 169,63 €uros 

• Atribuição do pagamento CAF- 280 €uros 

• Atribuição do pagamento de despesas (água, luz, cartão de cidadão) -94,57 €uros. 

2. Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche presta apoio a nível da 

terceira idade: 

2.1. Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

Os Centros de Convívio têm como objetivo proporcionar a criação de serviços 

permanentes adequados ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e para a valorização dos fatores positivos do processo de 



 

 

desenvolvimento etário; e promover e estimular as relações adequadas entre os utentes, 

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

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

centros de convívio uma vez por semana fazendo o acompanhamento dos utentes. 

Os centros dispõem de aulas de ginástica e ensaio do grupo coral e outras atividades.  

3. Projetos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com Camara Municipal de 

Cascais 

3.1. Seniores em Movimento  

É um projeto, em parceria com a Camara Municipal de Cascais, que contribui para um 

processo de envelhecimento ativo, promovendo estilo de vida mais saudáveis com ganhos 

em auto estima e qualidade de vida. 

Privilegia as modalidades as modalidades de ginástica e hidroginástica e a realização de 

sessões de educação para a saúde. 

Abrange a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e 

associações. 

3.2. Ajudas Técnicas 

Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas 

articuladas , andarilhos e cadeiras de rodas. 

Estes equipamentos são indispensaveis á autonomia e integração de pessoas com 

deficiência e dependencia total ou parcial , permanente ou temporária. 

3.3. Melhor saùde 

Este projeto dá resposta aos municipes em situação de dependencia com fracos recursos 



 

 

económicos,que  sofram de incontinencia , através do acesso a fraldas , de forma a 

contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

Beneficiam deste projeto 32 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas. 

4. Programa de Apoio á Terceira Idade 

4.1. Comemoração do Dia do idoso 

Realizou-se no dia 4 de Outubro, o Baile do Idoso, no Grupo Desportivo do Zambujeiro. 

Participaram neste evento cerca de 150 idosos dos vários centros e associações da 

freguesia, finalizando com um lanche. Foi uma tarde de grande animação, e de convívio. 

 

 

4.2. Passeio a Leiria  



 

 

Realizou-se no dia 18 de Outubro o passeio a Leiria, com os idosos do Centro de Convívio 

de Alvide, e no dia 26 de Outubro, com os idosos do Centro de Convívio de Alcoitão. 

Ambos os grupos visitaram o Museu de Leiria e O Moinho do Papel. 

O museu de Leiria, tem dois espaços de exposições, o primeiro de exposição de longa 

duração, e no segundo espaço, são apresentadas exposições temporárias que permitem 

aprofundar temáticas e coleções específicas. 

Quanto ao Moinho do Papel através desta visita deu-nos a conhecer a tradição e inovação. 

Esta visita teve como objetivo preservar a memória de artes e ofícios tradicionais inerentes 

a este património sociocultural, nomeadamente a moagem do cereal, (milho, trigo e 

centeio), o fabrico do azeite e a produção do papel. 

Foi uma atividade muito interessante, para os participantes. 

 

4.3. Comemoração do dia S. Martinho 



 

 

Para comemorar o S. Martinho para a população sénior da freguesia de Alcabideche, 

realizou-se o Baile no dia 9 de Novembro, na Quinta das Mações em Manique, nesta 

atividade participaram cerca de 200 pessoas. 

Foi uma atividade, onde houve muita animação musical além do músico Ludgero atuaram 

o grupo das concertinas. Terminamos com um lanche, convívio. 

  

4.4. Martinho na Associação de Santa Iria de Murches. 

No dia 13 de Novembro, realizou-se na Associação de Santa Iria, festa do S. Martinho, 

participaram alguns elementos do grupo coral de Alvide e Alcoitão. 

Foi uma tarde bem passada, na qual houve alegria e boa disposição. 

  

 



 

 

4.5. S. Martinho – Lar Residencial D. Maria Ofélia. 

O grupo coral do centro de convívio de Alvide, esteve presente no Lar da Misericórdia, no 

dia 14 de Novembro, para comemorar o S. Martinho, com os utentes lá residentes, nesta 

instituição, alguns são das localidades da freguesia, o reencontro com amigos. 

Para estes utentes é muito difícil, o tempo passar, é através destes momentos de 

animação, que tentamos, transmitimos um pouco de alegria. 

4.6. Exposição de Natal 

Realizou-se nos dias 8 e 9 de Dezembro a exposição de trabalhos dos seniores da 

freguesia, nas instalações do Espaço Montepio, no período das 14 horas ás 18 horas. 

Participaram nesta exposição, as Associações de Alcabideche, Murches e os Centros de 

Convívio de Alcoitão e Alvide. 

  

4.7. Festa de Natal dos Seniores da freguesia  

No dia 15 de Dezembro irá realizar-se a Festa de Natal da Freguesia de Alcabideche, na 

Coletividade 1º de Julho de Alcoitão. 

Irão participar cerca de 150 idosos, das várias associações e centros de convívio, da 



 

 

freguesia. Nesta festa haverá um almoço convívio e baile, com música ao vivo. 

  

5. Exposição “ Estendal dos Direitos “ 

No dia 20 de Novembro, realizou-se a inauguração do “ Estendal dos Direitos” das crianças, nas 

Instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, decorreu no período de 20 de Novembro 

a 3 de Dezembro. 

 Foram expostos alguns trabalhos realizados em escolas da freguesia, a Escola Secundária de 

Alvide, Escola da Malveira da Serra, Jardim de Infância de Murches, Aldeias SOS, Escolas de S. 

Vicente. 

Com estes trabalhos, envolvemos as crianças, no sentido de expressarem o seu sentir acerca dos 

direitos e apresenta-los sob diferentes formas de expressão, quer escrita, com desenhada, 

permitindo a partilha com a comunidade. 

 



 

 

6. Reuniões 

Reunião 

Dia 10 de Outubro, realizou-se a reunião Plenária do Acordo Plataforma “Crescer Melhor em 

Cascais”, no período das 9h 30m às 16 30m, nas instalações do Centro de Formação de 

Professores, na Rua Feliciano Castilho, no Penedo. 

Esta reunião teve como ordem de trabalho: 

_ “Crescer Melhor em Cascais”, todo o Percurso de 2005 – 2018. 

_ Eleição do Grupo de Coordenação. 

_ Áreas de desenvolvimento. (Gestão, sustentabilidade, formação e Convenção dos direitos da 

Criança). 

 

Reunião  

No dia 20 de Novembro, realizou-se o 1º encontro do Núcleo de Apoio á criança e jovem em 

risco, nas instalações da Casa das Histórias – Paula Rego. 

Teve início às 9h30m e terminou às 17 horas, estiveram presentes vários oradores. 

Teve como objetivo a partilha e a reflexão sobre o papel do Núcleo Apoio á Criança e Jovens em 

Risco e a relação com as famílias, sendo um momento formativo para toda a comunidade de 

ACES, que se venham a confrontar com situações complexas na área do abuso / mau trato 

infantil. 

A Junta de freguesia colaborou no transporte das crianças da escola Malangatana, para Cascais e 

o transporte de uma palestrante de lisboa para cascais 



 

 

Reunião 

Dia 24 de Outubro, efetuou-se a reunião do Grupo de Insalubridades, no Centro de Saúde de S. 

João, pelas 9h 30m. 

Estiveram presentes elementos de Várias instituições do concelho. 

O grupo reúne para revisão de casos e acompanhamento e conhecimento de novas situações. 

 

Reunião 

Dia 29 de Outubro, reuni com a colega da associação ” Apoio á Vida “ , dando a conhecer, quais 

os objetivos desta associação. 

A associação ajuda grávidas em dificuldade. Realiza ações de sensibilização em escolas sobre, 

afetividade, sexualidade e prevenção da gravidez na adolescência. 

Existe uma linha gratuita 24 horas, o número 800 208 090. 

 Esta informação é importante quando surjam situações desta natureza, fazer o devido 

encaminhamento  

 

Reunião 

Dia 30 de Outubro, realizou-se a reunião da Comissão Alargada, nas instalações da Camara de 

Cascais, pelas 10 horas.  

O objetivo desta reunião foi a preparação do Estendal dos Direitos.   

Tiveram presentes, as instituições Câmara, aldeias SOS e Juntas de freguesia de Cascais/ Estoril 



 

 

/Alcabideche e a Comissão de Proteção. 

 

Reunião 

Dia 31 de Outubro, reunimos os elementos do núcleo executivo na junta de freguesia, com o 

Presidente, a fim de tratar de assuntos de interesse, para o núcleo. 

 

Reunião 

Dia 7 de Novembro, pelas 9 h 30 m, reunimos no Centro de Reabilitação de Alcoitão os 

elementos do Núcleo Executivo. 

O objetivo desta reunião é a preparação das Jornadas, do núcleo executivo da comissão social de 

freguesia de Alcabideche, no qual o tema é a Demência. 

 

Reunião 

Realizou-se no dia 22 de Novembro, pelas 9h30m, na Escola Secundária de S. João do Estoril, o V 

Plenário – Fórum Concelhio de Promoção da Saúde. 

Estiveram presentes várias instituições do Concelho, dar a conhecer o trabalho realizado nas 

várias instituições. 

Eleição dos elementos para o grupo de Coordenação do FCPS para o biénio 2019/2020. 

A lista votada e aprovada, é composta por Camara Municipal de Cascais, Agrupamento dos 

Centros de Saúde de Cascais, Associação Prevenir, Hospital Dr. José de Almeida, CADIN, 

Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, Paula Batista Santos.    



 

 

Reunião 

Realizou-se no dia 4 de Dezembro a abertura da Semana da Coesão Social, nas instalações da 

Nova School of Business and Economics / Campus de Carcavelos. 

Decorreu no horário das 18h 30m às 20 horas. 

Participaram nesta sessão o Dr. José Vieira da Silva, ministro da Solidariedade. 

O Dr. Carlos Carreiras, presidente da Camara de Cascais, o Dr. Francisco Branco, professor na 

Universidade de Ciências Humanas e a Dra. Cristina Pacheco. 



 

 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
1.- Estrutura e Ocupação 
Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo 
Desportivo de Alcabideche, no período a que se refere o presente relatório 
(terceiro trimestre de 2018), foi dada continuidade aos protocolos e parcerias já 
existentes, bem como o reforço com outras, para a utilização dos nossos espaços 
de prática, com actividades desportivas pontuais e/ou regulares. 
1.1.- Actividades Regulares 

1.1.1.- Pavilhão: 
a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 
c) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª 

Feira; 
d) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 

6.ª feiras. 
 

1.1.2.- Ginásio 1 e 2 
a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 
c) Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate, de 2.ª a 6.ª 

feira. 
 

Nota: As aulas de grupo e desportos de combate, que foram mencionadas anteriormente, 
são: o Karaté, o Jiu-Jitsu, o Kung Fu, a Ginástica Acrobática, o X-dance, o Ballet, a 
Localizada/Step, Fusion e o Yoga (bebés, kids e adultos). 

 
1.1.3.- Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

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

1.1.4.- Campo de Ténis 
a) Aulas dinamizadas de 3.ª a 6.ª feiras. 

 
1.1.5.– Piscina 

a) Programa Municipal “Nadar a Brincar” - Aulas dinamizadas de 3.ª a 6.ª feiras; 
b) Natação enquadrada no Desporto Escolar, todas as 2.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª feiras; 
c) Natação enquadrada na Educação Física Escolar, através de aulas leccionadas 

ao Curso Profissional de Desporto, todas as 6.ª feiras; 
d) Actividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas, 



 

 

de 2.ª a 6.ª feira; 
e) Actividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, todas as 

5.ª feiras; 
f) Programa Seniores | Centros Dia – 3.ª e 5.ª feiras; 
g) Natação Pura – Aulas leccionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, sábados e Domingos; 
h) Natação para Bebés – Aulas a frequentar todos os Sábados e Domingos; 
i) Hidroginástica – Aulas a todas as 2.ª feiras, 3.ª feiras, 5.ª feiras, 6.ª feiras e 

sábados; 
j) Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª e 5.ª feiras e sábados; 
k) Utilização Livre – Para usufruir todas as 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, sábados e 

Domingos. 
 

1.2.- Actividades Extraordinárias 
Como pode ser verificado, através da observação do quadro seguinte, foram 
várias as actividades extraordinárias dinamizadas no período a que diz 
respeito o presente relatório.  

 
 Nave                                              Nave Nave 

Dia Outubro Novembro Dezembro 
1     
2    Jogo de Estoril futsal 

10h30 ás 20h00 
3       Jogo Estoril futsal 15h00 

ás 20h00 
#  

Estoril basquetebol jogo 
20h00 ás 22h30 

 

4 Cascais  Games Vault  
18h00 ás 23h00 

Jogo Estoril futsal 16h30 
ás 19h00  

 

5 Cascais  Games Vault  
9h00 ás 23h00 

  Torneio de esgrima  
das 8h30 ás 18h00 

6 Cascais  Games Vault  
9h00 ás 23h00  

   

7 Cascais  Games Vault  
9h00 ás 23h00   

   

8 Cascais  Games Vault  
8 h00 ás 15h00 

   

9    Jogo de Estoril futsal 
11h30 ás 13h30  

# 
Estoril basket 

14h00 ás17h00 



 

 

10  Jogo Estoril futsal 14h00 
ás 16h00 

 

11  Jogo Estoril futsal  
10h30 ás 12h30 

 

12     
13 Jogo Estoril 17h00 ás 

20h00 
# 

Estoril 
basquetebol jogo 
20h00 ás 22h30 

  Torneio de basket  IBN 
Mucana das 8h30 ás 

18h00 

14 Jogo Estoril 10h00 ás 
12h00 e das 14 h00 ás 

16h00 
  

  Torneio de basket  IBN 
Mucana das 8h30 ás 

18h00 

15    Jogo de Estoril futsal 
das 14h00 ás 20h00 

16     
17  Jogo Estoril futsal 

 11h30 ás 13h30 # 
 14h30 ás 21h00 

Jogo de Estoril futsal  
das 10h00 ás 17h00 

 18     
19      
20 Jogo  Estoril futsal 

17h00 ás 20h00 
#  

Estoril 
basquetebol jogo 
20h00 ás 22h30 

 

  

21 Jogo  Estoril futsal 
 10h00 ás 12h00 

  

 22     
23     
 24  Jogo de Estoril futsal 

14h30 ás16h30 
# 

 Estoril 
basquetebol jogo 20h00 

ás 22h30 
  

 

 25   Torneio de taekwondo 
Das 8h00 ás 18h00 

 

26     
27      



 

 

28     
29   Jogo de Estoril futsal  

das 11h30 ás 13h30 
30     
 31     

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

a) “Cascais Games Vault”, dinamizada a 05, 06 e 07 de Outubro de 2018 
 

   
 

b) “Tour Agarra a Vida”, no dia 17 de Outubro do presente ano 
 

  
 

c) GD Estoril Praia Vs CS Marítimo, Jogo de Futsal, com transmissão directa e on-line pela 
Rádio Alcabideche e Wsports 

 



 

 

  

 
 
2.- Qualificação dos Espaços 

a) Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários e duches), do Pavilhão e Piscina; 
b) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, portas, 

luzes, dispensadores de toalhetes para as mão e papel higiénico); 
c) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

- Campo de Ténis - Rede; 
- Piscina – Blocos de Partida, Boias dos separadores de Pistas, Tampas de espaços 
técnicos; 
- Pavilhão – Tabelas de Basquetebol portáteis, suportes de fixação de redes de Voleibol; 

d) Outros – Reparação parcial de fissuras existentes em paredes interiores (Sala de Psicologia 
e do Projecto Re-Food – Gabinete 23). 

3.- Balanço de Inscrições durante o último trimestre de 2018 
No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 
inscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório (trimestre de 
Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2018), somando um total de 250 inscrições. 



 

 

 



 

 

PARQUE INFORMÁTICO 

1. Renovação dos postos de trabalho do Complexo Desportivo de Alcabideche por estações 

de trabalho com sistema operativo Windows 10 Pro. Os postos de trabalho em causa são: 

a. Postos de atendimento da nave principal; 

b. Posto de atendimento da Piscina Municipal; 

c. Posto de trabalho para o gestor deste espaço: 

2. Foram realizadas cópias de segurança de dados de todos os postos de trabalho do CDA e 

posteriormente foi reposta essa mesma cópia de segurança nos postos de trabalho 

associados. 

3. Avaria no identificador de cartões do CDA (leitor). Foi instalado um novo leitor mais actual 

e com outras possibilidades de gestão a partir da web. 

4. Resolução de problemas com impressões na máquina de cartões do CDA. 

5. Intervenção pedida, no âmbito do protocolo da educação, na EB Maria Rodrigues - 

Configuração do repetidor para acesso à internet pela EMMG. 

6. Intervenção pedida, no âmbito do protocolo da educação, na EB Fernando Teixeira Lopes. 

7. Intervenção pedida, no âmbito do protocolo da educação, no JI de Alcoitão. 

8. Intervenção pedida, no âmbito do protocolo da educação, na EB Malveira da Serra. 

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

levantamento de material necessário e entrega de orçamentos para a restruturação de 

redes nas escolas da freguesia de Alcabideche, que são: 

a. Jardim de Infância Alcoitão; 

b. Jardim de Infância de Murches; 

c. Jardim de Infância Cesaltina Fialho Gouveia; 

d. Escola Básica Malangatana; 

e. Escola Básica Maria Margarida Rodrigues; 

f. Escola Básica Bruno Nascimento; 



 

 

g. Escola Básica 1º Ciclo Bicesse; 

10. Reparação do portátil da Educação (Instalação de novo disco rígido) 

11. Manutenção presencial aos computadores da sede da J.F.A.. 

12. Reciclagem de toners e tinteiros. 

13. Helpdesk 

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

1. Configuração da “Música em espera” e da mensagem de pré-atendimento de Natal na 

central telefónica NOS. 

2. Criação de imagens para o facebook do CDA (Capa e Perfil). 

3. Correcção e Impressão de flyers para NAVE e PISCINA (100x de cada) para o CDA. 
4. Criação de cartazes para a Ação Social. 

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

6. Criação de cartazes do Natal: Junta de Freguesia de Alcabideche / Jornal / Escola de 

Música Michel Giacometti / Ação Social. 

7. Realização de cartaz para a Ludo biblioteca de Manique “Convite às famílias”. 

 



 

 

  

INTERNET E WEB DESIGN 

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

página da rede social Facebook: 

• Concerto de natal EMMG'18 
• Tolerância de ponto - Dezembro 
• Gestão de conflitos 
• Yoga para bebés 
• Yoga para crianças 
• Visita a Fátima 
• Gabinete de Apoio Psicológico e Psicoterapia 
• Manuais escolares 2018/2019 
• Reunião ordinária de 19 de Dezembro 2018 
• Natal 2018 
• Bolsas de Mérito - Alcabideche 2018 



 

 

 
GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 21 de Setembro a 10 de Dezembro de 2018: 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
FACEBOOK 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Destaca-se que continuamos a crescer nas redes sociais com este último trimestre onde os 4373 

Gosto” contabilizados e agora também com presença no Instagram com o perfil “jf.alcabideche”. 

Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 3º trimestre de 2018 e o 

4º trimestre de 2018 com referência ao nº total de gostos e seguidores adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 347 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 263 SEGUIDORES 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

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

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 3º 

trimestre de 2018 e o 4º trimestre de 2018 com referência ao nº total de gostos adquiridos neste 

período: 

17 NOVOS “GOSTO” 

ECONOMATO 

Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

O parque informático das impressoras atual é: 

• Triumph Adler P4035 MFP. [Preto & branco] - JFA (Piso 0 - Atendimento) 

• HP LaserJet PRO M277dw MFP – CDA (BackOffice) 

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

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

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

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



 

 

SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 

Registo da Actividade no Cemitério de Alcabideche - 4º Trimestre 2018 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meses Outubro Novembro Dezembro Total 
Inumações 13 19 4 36 

Inumações Gavetões 1 1 1 3 
Inumações menores 1 1 0 2 

Exumações 10 28 1 39 
Aluguer Ossário 6 17 4 27 
Venda Gavetões 1 3 0 4 

Venda Ossário 20 Anos 0 1 0 1 
Venda Columbário 3 1 0 4 
Licença Cercadura 4 2 1 7 

Lousã 5 2 0 7 
Sepultura Média Duração 25 

Anos 
1 0 0 1 

Transladações 5 14 0 19 
Averbamentos 0 1 0 1 

 



 

 

• Realização da Missa dos Finados no dia 2 de Novembro Proferida pelo Sr. Padre José Paulo 

 
 

• Procedeu-se à limpeza do cemitério  

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

 
 

• Solicitação à Camara Municipal de Cascais de Areia do Rio para Colocação nos Covais. 

 
 



 

 

• Colocação de areia nos covais 

 
 
Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 

• Compra de Material de Desgaste para o Cemitério Baldes e Vassouras 

• Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 

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

• Melhoramentos e manutenção de espaços do Cemitério. 

  

• Adjudicação a uma Empresa para construção de Ossários e Gavetões no Cemitério.



 

 

ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 

1. Fase de arranque do ano lectivo 

a) Admissão de professores 

b) Inscrição de alunos e posicionamento nos horários 

c) Reunião geral com toda a equipa de professores 

d) Revisão das normas de funcionamento e de todos os textos que estão publicitados no 

site da JF Alcabideche 

2. Qualificação dos espaços escolares 

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

Rodrigues) 

b) Arrumação das salas do Espaço Montepio e ABES 

c) Reparação de portas e luzes 

3. Dinamização do Coro Infantil 

4. Atribuição de Bolsas: 

a) Protocolo com a Escola Ibn Mucana que resultou na atribuição de bolsas a 2 estudantes 

b) Articulação com o Departamento de Acção Social que permitiu a atribuição de mais 5 

bolsas de estudo 

5. Publicidade 

a) Impressão de cartazes para afixar em todas as escolas dos agrupa 

b) Impressão de flyers para estarem no atendimento da Junta 

c) Lançamento dos cartazes no Facebook da Junta de Freguesia 



 

 

 

 

6. Planificação do Ciclo de Concertos a realizar no Natal  

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

b) Aulas Abertas de Natal: entre 8 e 15 de Dezembro no Espaço Montepio 

c) Grande Concerto de Natal: 16 de Dezembro no Auditório da Cruz Vermelha 

7. Balanço das Inscrições até Dezembro 2018 

a) No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde Setembro até 

Dezembro (235 alunos) 
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