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INTRODUÇÃO 

A capacidade de realização no 2º Trimestre de 2019 aqui organizado com referência às diversas 
áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha orientadora de cariz 
social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor para a freguesia. 

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

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

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

Atendimento/Secretaria 

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

 
 Pedidos de atestados (836 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. 



 

5 

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 – 1806 (no trimestre em causa); 

 
 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (30 no trimestre em causa) / Apoio 

Psicológico (70 no trimestre em causa); 
 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 
 

 Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (0) / atendimento de consulta jurídica 
(10). 

 
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 – 160( 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. 
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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 (442 unidades no período em causa); 

 Correspondência expedida (18 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. 
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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 o Cemitério de Alcabideche; 

 Criação de escalas mensais para o Complexo Desportivo de Alcabideche; 
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Plano Abrangente de Formação para os trabalhadores da Junta: 

 Em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, nas instalações da DHS (divisão de 

habitação social), catorze funcionários da junta de freguesia de Alcabideche, entre o mês 

de maio e junho, concluiram a formação de suporte básico de vida e da utilização do DAE 

(desfibrilhador automático externo). 
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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 intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 
Rua Francisco Romero - Amoreira 
Rua Pinheiro Manso - Amoreira 
Prct. Dr. António Gonçalves Amaral - 
Alcabideche 
Rua Guilherme Gomes Fernandes – 
Alcabideche  
Rua das Antas – Pau Gordo 
Rua de Alvide – Alvide #3 
Rua do Grupo de Instrução Popular – 
Amoreira #2 
Calçada do Sacadura - Amoreira  
Rua do Vale – Arneiro #1 
Rua Carlos Anjos - Amoreira 
Rua Dr. Pereira Coutinho - Amoreira 
Travessa do Olival - Alcabideche 
Rua da Vila Nova - Alcabideche 
Rua de São José - Alvide 
Rua do Canto - Alvide 
Rua do Conde Barão - Alcabideche 
Prct. Poeta IBNE Mucana - Alcabideche 
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Toponímia 
Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram 

colocadas novas peanhas em vários lugares da freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 
Morada Rua do Poço 

Localidade Pau Gordo 
Morada Rua Aquilino Ribeiro 

Localidade Carrascal de Alvide 
Morada Rua Frei Inácio Roquete 

Localidade Bicesse 
Morada Rua do Mação 

Localidade Manique 
Morada Rua Francisco Romero 

Localidade Amoreira 
Morada Rua Luís de Camões  

Localidade Adroana 
Morada Rua Pedro Nunes 

Localidade Bairro Cruz vermelha  
Morada Largo Novo  

Localidade Malveira da Serra 
Morada Beco dos Bogueiros 

Localidade Amoreira 
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Sinalização Horizontal/Vertical 

     Sinalização Horizontal Bicesse Pintura de Passadeiras x 2 Rua Almada Negreiros  

Sinalização Vertical Murches Colocação de Sinais Complementares x2 Rua Bartolomeu Dias #3 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinalética adicional acesso a garagens Rua Guilherme Gomes 
Fernandes 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal de Estacionamento Proibido  Rua Francisco Roquete #1 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de Sinal - Baliza de Posição x 2 Rua do Minho #5 

Sinalização Vertical Pai do Vento Recolocação de Sinal de Passadeira Rua de Faro 

Colocação de espelho de 
trânsito  Amoreira Colocação de espelho parabólico de trânsito Rua Costa Pinto 

Sinalização Vertical Pai do Vento Recolocação de Sinal de Passadeira Rua de Faro 

Sinalização Vertical Amoreira Colocação de baliza reversível x2 Rua Carlos Anjos 

Colocação de espelho de 
trânsito  Amoreira Colocação de espelho parabólico de trânsito Rua Carlos Anjos 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeira Rua do Rio das Grades #8 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeiras x 2 Rua de São Vicente 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeira Rua Valentim Henrique 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeira Rua de Cascais #4 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeira Estrada das Tojas 

Sinalização Horizontal Pau Gordo Pintura de barra de Stop e divisão de eixo na via Rua do Chafariz #6 

Sinalização Horizontal Bicesse Pintura de Passadeiras  Estrada das Neves 

Sinalização Horizontal Bicesse Pintura de Passadeiras  Rua da Escola Nova 

Sinalização Vertical Bicesse Sinal de informação de Passadeiras  Estrada das Neves 

Sinalização Vertical Bicesse Sinal de informação de Passadeiras  Rua da Escola Nova 

Sinalização Vertical Murches Sinal de informação Parque Urbano Rua Marquês de Pombal 

Sinalização Vertical Murches Sinal de informação Parque Urbano x2 Largo Infante Dom Henrique #2 

Sinalização Vertical Fisgas Colocação de sinal de informação localidade Ribeira da 
Penha Longa Av. Alfredo César Torres #7  

Colocação de espelho de 
trânsito  Amoreira Colocação de espelho parabólico de trânsito Rua Costa Pinto #9 
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Mobiliário Urbano 
 
Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, como a recuperação 
e pintura dos tanques de Alcabideche e Malveira da Serra destacando-se as seguintes 
zonas de intervenção: 
 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 
Calçada de Manique - Manique 
Rua António Maria Matos - Alvide 
Rua das Calçadas – Pai do Vento 
Rua Humberto Delgado – Murches #3 
Rua Francisco Roquete - Alcabideche 
Praceta do Antigo Mercado – Alcabideche 
#1 
Largo do Rossio – Manique #6 
Rua Costa Pinto – Bairro Alcaide 
Rua Baronesa Beck – Janes #2 
Estrada Nacional Nº 247 – Abano #4 
Rua do Cabo - Arneiro 
Beco do Timóteo - Manique 
Rua Carlos Anjos - Amoreira 
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Preservação e defesa do património com o lema – 

“Usando e Preservando o que É Público” 
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Espaços Verdes  

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

uma área total de 14.317 metros quadrados. 

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

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

degradação do ambiente. 

 

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

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Estão a ser executados os trabalhos de poda do arvoredo, corte de prados, mondas e 

limpeza. 
 

Área: 7726,21 m2  
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C 11 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 1456,39 m2  

 
Decorrem a sistemática monda nos canteiros, relvados e caixas de plantação. 

Execução de retanchas. 
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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. 
Reposição de corda na barreira junto ao passeio. 

 
 
 



 

24 

C 24 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 910,95 m2 

Todos os relvados apresentam bom estado. 
Verificação do sistema de rega 
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C 30 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 2771,62 m2 

Rega automática em relvados e manchas de plantação 
Prados de sequeiro em taludes 
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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. 
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C 57 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
O espaço é utilizado para educação ambiental em parceria com o moinho americano da 

Câmara Municipal de Cascais. 
 

Área – 18m2 
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C 58 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 18m2 

Sem rega 
Canteiro com árvores adultas 

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

• Agrupamento Cidadela 
o EB1/ JI Malveira da Serra 
o JI Murches 

• Agrupamento Alapraia 
o EB1 Bicesse 
o JI Bicesse 
o EB1/ JI de Manique 
 

• Agrupamento de Alvide  
o Escola secundária de Alvide 
o EB1/ JI de Alvide 

 
• Agrupamento de Escolas IBN MUCANA 

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

 
• Agrupamento de Alcabideche 

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

Coincidindo com o 3º período lectivo, na área da Educação o 2º trimestre de 2019, 
iniciou-se com a implementação da planificação da Interrupção letiva da Páscoa, 
terminando, no final de junho, com o desenho da planificação e organização da 
Interrupção letiva do Verão, a decorrer de 24 de junho a 30 de julho. 

Estão em curso programas dirigidos ao 1º Ciclo e ao Pré-escolar, envolvendo uma 
população escolar de cerca 400 crianças. 

Salientamos ainda a participação de todas as equipas da Educação JFA nos programas do mês do 
brincar, tendo sido organizadas várias iniciativas, nomeadamente pela oferta à comunidade, em 
espaços de ludobiblioteca e exterior em jardins, de atividades para crianças e suas famílias. 
 

Neste ano letivo 2018/2019, agora a terminar, a Junta de Freguesia de Alcabideche foi 
parceira, no âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, em 4 Agrupamentos de Escola 
- Alcabideche, Alapraia, Ibn-Mucana e Alvide. 
O número de alunos que frequentam as AECs atingiu praticamente toda a comunidade 
dos inscritos no 1º Ciclo. No respeitante à frequência da Componente de Apoio à Família 
(CAF) o número de crianças foi de 288, assim distribuídas. 
  

 

Escola Básica 

Nº de alunos 

em CAF 

EB de Manique 55 

EB de Bicesse 24 

EB Bruno Nascimento 16 

EB Malangatana 12 

EB Alto da Peça 70 
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EB Maria Margarida Rodrigues 31 

EB de Alvide 18 

EB Fernando Teixeira Lopes 62 

TOTAL 288 

O número de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF), é de 249, correspondente a 65% das crianças inscritas nos Jardins de Infância 
envolvidos e assim distribuídas. 
 

 

Jardim de Infância 

Nº de 

crianças no 

JI 

Nºde crianças 

em AAAF % em AAAF 

JI de Manique 
45 22 49% 

JI de Bicesse 
19 13 68% 

JI Fátima Campino 
47 33 70% 

JI Cesaltina F. Gouveia 
46 25 54% 

JI do Alto da Peça 
45 35 78% 

JI Maria M. Rodrigues 
66 45 68% 

JI de Alvide 
46 26 57% 

JI Fernando Teixeira Lopes 
70 50 71% 

TOTAL 
384 249 65% 

 
 
Mais uma vez reafirmamos que as equipas da JFA, no terreno, muito contribuem para o 
enriquecimento dos projetos pedagógicos das escolas, através do desenvolvimento das 
atividades, projetos lúdicos, eventos, exposições e iniciativas em parceria, de modo a 
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convergir para uma educação integrada e de qualidade, visando o desenvolvimento 
harmonioso e global das crianças. 
 
Assim, com esse mesmo objectivo, também a promoção de uma efetiva articulação com 
as várias entidades envolvidas, é de grande importância, pelo que continuámos, neste 
período a desenvolver os contactos e ações de colaboração estreita com os parceiros e 
intervenientes da área da Educação, tais como as Direções de Agrupamento de escola, 
Associações de Pais, Departamentos da CMC e Conselho Geral dos Agrupamentos 
Alcabideche e Ibn Mucana e Alvide e ainda em representação no mecanismo de 
coordenação do projeto municipal “Cidades amigas das crianças”. 
 
Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 
 

No âmbito do Pré-escolar destacamos neste trimestre os vários trabalhos de suporte ao 
desenvolvimento da Interrupção Letiva da Páscoa. 

Nesta quadra foram desenvolvidas várias iniciativas que pretenderam assinalar a época 

festiva, com atividades alusivas à Páscoa, nomeadamente oficinas de ciência, onde se 

fizeram ovos coloridos, ovos cabeludos e oficinas de culinária. Não poderia faltar a caça 

aos ovos, uma visita ao Up Trampolins Park e os dias sobre rodas que são sempre muito 

divertidos. 
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Para assinalar o Dia da Mãe, as equipas da AAAF, em parceria com os Jardins de Infância, 

elaboraram presentes para oferecer às mães, tais como deliciosos batons de chocolate, 

sabonetes e fizeram os postais. Ajudaram na realização, preparativos e decoração da 

festa, assim como desenvolveram atividades de culinária, onde confecionaram deliciosas 

iguarias. 

 

No dia da família foram dinamizadas várias iniciativas que pretenderam valorizar a sua 

importância, tais como a construção do “Móbil da Família”, onde as crianças 

representaram a sua visão. 
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Durante o mês de Maio assinalamos o mês do Brincar, salientando-se a importância do 

brincar, tendo sido elaborados, com as crianças, vários jogos, nomeadamente, bowling, 

jogo das latas, tiro ao alvo, macaca, peixinho, raquetes e jogo do galo. 
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No dia da Criança, valorizámos, nomeadamente os convites às famílias para irem brincar com as 
suas crianças. Existiram também outras iniciativas, tais como, pintura de T- Shirts, com o mote 
“O que significa ser criança” e construção de um Mural “Um sorriso vale mais do que mil 
palavras”.  
 

No mês de junho as equipas empenharam-se na dinamização das crianças para 

participação nos diversos arraiais em honra dos Santos Populares, elaborando vários 



 

38 

artigos alusivos, nomeadamente, sardinhas, bandeirolas, plantação de manjericos, 

balões, entre outros, bem como nas preparações das “Festa final do ano “. A fechar mais 

um ano lectivo, em articulação com os JIs, irão ajudar nos preparativos para a festa de 

final de ano. 
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Ensino Básico – Atividade de Enriquecimento Curricular- AECs e 
Componente de Apoio à Família – CAFs e Ludobibliotecas 

Neste período, as AEC consolidaram o trabalho desenvolvido anteriormente no âmbito da 
ludicidade e da utilização do recreio, como local de atividade por excelência, com a 
predominância de atividades de brincadeira livre, jogo e artes, realizadas na rua, com 
utilização dos recursos existentes na escola, materiais diversos e diversidade de 
metodologias. 
 
As atividades de Atelier Orientado incidiram em diversas áreas de atuação, tendo em 
conta o estabelecido com cada Agrupamento, nas vertentes de Expressão Plástica, 
Atividade Física, Jogos e Dinâmicas de Expressão Dramática. 
 
Os projetos desenvolvidos nestas atividades são delineados de acordo com o Plano anual 
de atividades de cada escola, abrangendo atividades lúdico expressivas orientadas 
tendencionalmente numa ótica lúdica de escolha livre. 

Os cinco espaços de Ludobiblioteca, e Biblioteca, na EB Alto da Peça, na EB Malangatana, 
na EB Fernando Teixeira Lopes, na EB de Manique e EB de Alvide – Biblioteca escolar, 
continuaram a oferecer à sua comunidade escolar uma programação definida e 
calendarizada em articulação com o corpo docente da escola em que se integram. 

Na Ludobiblioteca da EB1 de Alvide, a única ludobiblioteca que está inserida na Rede de 
Bibliotecas Escolares e é dinamizada por um técnico da nossa equipa, são asseguradas  
tanto as atividades de Ludoteca com as turmas e nos intervalos, como as atividades de 
biblioteca, nomeadamente, a manutenção e conservação dos recursos materiais e toda a 
dinâmica da biblioteca escolar. 
Do ponto de vista metodológico, a prática está orientada para a livre-escolha entre os 
espaços e materiais da ludobiblioteca, existindo várias zonas de atividade. 
No que diz respeito às ações semanais com os grupos e turmas, destacam-se a 
existência de uma hora semanal com cada turma do 1º ciclo e com cada grupo do pré-
escolar e duas horas com as AAAF, onde é realizado um atelier específico. 
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Nos intervalos, esta Biblioteca tem um horário alargado estando aberta para os alunos no 
intervalo da manhã e no intervalo de almoço, todos os dias, onde a utilização do espaço 
é livre pelos alunos. 
No caso da Ludobiblioteca EB1/JI de Manique o período ficou marcado por momentos 
festivos que uniram toda a comunidade escolar (equipas da ludobiblioteca, da AAAF, do 
1.º Ciclo e Jardim-de-Infância). 

 
 “Dia da Família” – a escola convidou as famílias e estas marcaram presença no dia 15 de 
maio. O mote foi a obra “Coração de Pinguim”, de Elsa Costa. A turma do 3.º B fez a 
dramatização da história e posteriormente as famílias participaram em diferentes 
atividades dinamizadas no recreio da escola. Para este dia, foram elaborados os convites, 
um passaporte para o registo das atividades e foram preparados fatos e cenários para o 
teatro. Foi ainda lançado um desafio às famílias, o de construírem a sua família em 
versão pinguim e no formato e materiais à sua escolha. As famílias responderam com 
muita criatividade, o que resultou numa exposição para receber a escritora no dia em 
que veio apresentar o seu livro à nossa escola. 
 
 “Dia do Agrupamento” – numa viagem multicultural, a escola levou a sua mascote, o 
Maneco, a conhecer os diferentes continentes do mundo. Os fatos das crianças ficaram a 
cargo das famílias, os técnicos das AECs, criaram as coreografias que deram vida à 
apresentação “O Maneco e a Diferença”.  
 
Destaca-se ainda a abertura da Ludo no sábado 6 de abril para um peddy paper em 

Manique e, no âmbito do Mês do Brincar, no dia 11 de maio aconteceu uma uma caça ao 
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tesouro “Lá prós lado de Bicenique”, iniciativa que uniu as ludobibliotecas de Bicesse e de 

Manique, assim como as suas famílias, registando-se uma enorme participação destas. 

 

Na Ludobiblioteca da EB F. Teixeira Lopes, para além da dinamização dos intervalos e 
das atividades articuladas com os professores titulares de turma, destacamos as 
seguintes realizações: 
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"VII Edição Jogos Tradicionais em Família" 
Integrado nas comemorações do mês do Brincar, realizou-se uma vez mais, a edição dos 
jogos em família. Esta atividade destinou-se às famílias do jardim de infância e 1º ciclo e 
teve como objetivo proporcionar um momento de qualidade, brincadeira, diversão, 
cooperação e jogo em família. Nesta edição contou-se com a presença da professora de 
Zumba para realizar um momento de dança em família, um grande sucesso.  
 
"III Edição do Dia Eco-Escolas" 
Respeitando uma rotação e em grupos heterogéneos, as crianças circularam por nove 
atividades/desafios diferentes. Nas várias estações os grupos foram desafiados, a 
montar um puzzle (desenho de uma criança) relacionado com o tema, desenharam 
objetos escondidos nos sacos, adivinharam em jogos de mímica, desenho, fotografia e 
de sons e realizaram estafetas para fazer separação de lixo. No fim participaram num 
Quizz.   
 
"II Edição dos Jogos Olímpicos da Escola " 
Esta atividade decorreu durante os intervalos de refeição nos meses de maio e junho. 
Sete equipas de 3º e 4º ano e mais seis equipas de 1º e 2º ano disputaram-se entre si em 
jogos com maior ou menor dificuldade. Os jogos escolhidos por todos foram, futebol, 
futebol humano, mata 3 bolas, mata equipas, saltar à corda em 2 minutos, lançamento 
do arco no alvo, tiro ao alvo com nurf, matraquilhos, apanhada do Rei, e outros. No dia 
do Arraial da escola foram entregues as medalhas a todos os participantes.  
 
"Concurso Geração Depositrão" 
Lançou-se o desafio às crianças para a ilustração de uma caixa para colocação de pilhas, 
pilhão. Durante a escolha livre foram muitos os desenhos mas o mais votado foi de uma 
aluna do 3º ano. Em artes e ofícios construiu-se a caixa, os alunos pintaram. A caixa 
construída irá a concurso para o desafio Geração Depositrão e servirá como ponto de 
recolha na Farmácia do Alto da Castelhana.  
 
"Oficina de Expressão Motora" 
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No período de escolha livre, realizaram-se algumas atividades de iniciação ao Ballet 
através de alongamentos, exercícios de flexibilidade e de movimento.  
 
"Oficina de Magic" 
Durante o período de escolha livre as crianças puderam trocar cartas e aprender a jogar 
o jogo. O número de participantes tem aumentado gradualmente. 
 
"Atividade de Zumba" 
Durante a escolha livre uma professora de dança_Zumba, integrou a equipa com mais 
uma opção de escolha de atividade para os alunos. As crianças demonstram muito 
interesse pela atividade e têm evoluído.  
 
"Atividade de Capoeira" 
Durante a escolha livre um grupo de "Capoeira", integrou a equipa com mais uma opção 
de escolha de atividade para os alunos. No dia 3 de maio em comemoração ao Dia 
Mundial da Criança, com o apoio de um grupo de crianças da escola o grupo fez uma 
demonstração para toda a escola. 
 
Um "Arraial" com realização no dia 19 de junho, foi sendo preparado em cooperação e 
apoio com toda a comunidade escolar, professores, educadores, auxiliares, operacionais 
do refeitório, famílias e crianças. Este dia é um momento de convívio, apresentações, de 
partilha e muita animação.  
 
Na Ludobiblioteca de Bicesse, o projeto Criarte foi estruturado nas várias áreas de 
interesse, em articulação com o projeto da EB Almada Negreiros.  
 
O dia da Mãe foi celebrado de forma muito especial, as mães foram desafiadas a 
preparar uma refeição e uma sobremesa para partilhar durante o almoço na escola. 
 
Pela primeira vez realizaram-se as actividades de interrupção lectiva nesta escola, 
registando-se uma elevada frequência e enorme satisfação. Realizaram-se vários 
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passeios, nomeadamente Visita ao MAAT, Visita ao museu da Eletricidade, passeio e jogo 
ao campo de futebol da nossa senhora da Neves. 
 
No mês do Brincar a “Caça ao Tesouro” foi recebido por parte da comunidade escolar 
com grande sucesso, as Ludobibliotecarias de Bicesse e Manique trabalharam em grupo 
tornando o projeto muito desafiante. 
  
De registar a participação na festa de agrupamento, na festa de finalistas e no arraial de 
final de ano. 
 
A brincadeira e a escolha livre são essenciais para o desenvolvimento saudável das 
crianças, como o saber escolher e tomar decisões, o desenvolvimento da autonomia e 
auto-estima. Como forma de dar resposta a estes pressupostos, foram estruturadas 
várias áreas de interesse, brincadeira livre e jogos cooperativos, desportivos ou 
recreativos e artes, trabalhos manuais, expressão plástica, explorar a Ludoteca, ouvir e 
contar histórias, dança e jogos. 
 
A brincadeira orientada contribuiu para desenvolvimento de todas as áreas curriculares. 
A dinâmica das atividades promoveu o desenvolvimento do espírito cooperativo, a 

autonomia pessoal, social e relacional, respeito pelos outros, pelos interesses individuais 

e de grupo. A heterogeneidade dos grupos permitiu uma empatia entre os colegas, assim 

como, sentido de responsabilidade e entreajuda. 
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Durante o mês de Maio as Ludobibliotecas do Alto da Peça e Malangatana dinamizaram 
no Parque do CDA Alcabideche as “sextas-feiras do brincar”, uma iniciativa aberta a toda 
a comunidade, com a participação das crianças da EB / JI do Alto da Peça, M.Margarida 
Rodrigues,JI Cesaltina Fialho Gouveia, EB Malangatana, acompanhadas pelos seus 
professores e educadores e famílias. 
 
O objectivo, alcançado com grande sucesso, foi o de proporcionar às crianças momentos 

de brincadeira autónoma, livre escolha, actividades não dirigidas, espaços novos, 

desafios e a criação de momentos de grande criatividade, cumplicidade e crescimento 

num ambiente onde há tempo e espaço para Brincar. 
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As dinâmicas enriquecedoras, próprias destas ludobibliotecas envolveram: 

-Sessão de contos, uma delas sobre livros decorreu na FNAC, em cooperação com as 
Ludobiblioteca da E.B. Alto da Peça e EB Malangatana; 

-Ensino / aprendizagem e dinamização de jogos de cooperação, em grupos, tal como o 
Jogo da canalização e o Jogo das palavras; 
-Aprender com o meio envolvente e natureza 
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Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos 
estabelecimentos de ensino da Freguesia 

Como é habitual, também ao longo deste trimestre decorreram continuadamente 
múltiplas intervenções com a habitual urgência, em todas as escolas da Freguesia, sem 
exceção. 

Pela sua importância para a qualidade de funcionamento das escolas, registamos ainda 
que decorreu neste trimestre, a implementação da rede estruturada de internet nos 
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estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1ºciclo das escolas da Freguesia, sob a 
responsabilidade da nossa área de Informática, nomeadamente, Escola Básica Almada 
Negreiros de Bicesse, Escola Básica Bruno Nascimento, Escola Básica Malangatana, Escola 
Básica Maria Margarida Rodrigues  c/ Jardim de Infância, Jardim de Infância Cesaltina F 
Gouveia, Jardim de Infância Fátima Campino e Jardim de Infância de Murches. 

A resposta imediata às solicitações, com a maior brevidade e eficácia, nosso objetivo, foi 
efetivamente dada. 

Registamos seguidamente, alguns exemplos das intervenções realizadas. 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 

As atividades realizadas pelo Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche no 

decurso do 2º trimestre de 2019, serão descritas no decorrer deste relatório. 

 

Os valores apresentados nos 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) traduzem todos os 

fregueses atendidos.  

O gráfico que se apresenta de seguida, teve em conta as características etárias dos utentes 

atendidos no período em referência, em número de 229.  
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No parâmetro referente à origem dos pedidos, merece destaque as intervenções realizadas na 

Escola EB/JI de Manique (com 80 situações), seguidas das consultas por iniciativa própria (em 

número de 70), conforme se constata no quadro que se segue.     

 

As intervenções efetuadas no período em referência foram 750.  

A maior parte destas, incidiram no aconselhamento psicológico (117) e nas reuniões com 

encarregados de educação (104). O item designado por “outras diligências” refere-se 

essencialmente a telefonemas, reuniões com técnicos e contatos por emails. 
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No quadro que se segue irá reportar-se ao “tipo de testes” aplicados, destacando-se os 

testes projetivos (80) e os testes de aptidão (77).  
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Após a aplicação das provas referidas anteriormente e/ou na sequencia das informações obtidas 

por parte dos vários intervenientes nos processos, passou-se à fase dos “Elementos escritos”. 

A consulta do quadro permite-nos verificar que foram as informações psicológicas as que 

tiveram um maior registo (236).  

 

Após as avaliações e em função da possível existência de problemáticas, passou-se aos 

encaminhamentos para as diferentes entidades conforme se pode consultar no quadro infra.  
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Tal como no relatório do trimestre anterior, tendo em conta o novo Regulamento Geral Sobre a 

Proteção de Dados, os diagnósticos, não serão publicados. Ao longo deste trimestre foram 

abrangidas 127 famílias (as que autorizaram a divulgação de dados).  

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. Continuação da implementação do projeto “Conversas em 

grupo” na Escola EB/JI de Manique.  
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Participação nas 1ªs Jornadas do CSFA intituladas " Desafios na Demência", que 

decorreram no mês de abril, no auditório do Centro de Medicina e Reabilitação de 

Alcoitão. 

 

Participação na Formação de Suporte Básico de Vida e utilização do DAE (Desfibrilhador 
Automático Externo). 
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AÇÃO SOCIAL 
Introdução  
O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social 

aos utentes da freguesia de Alcabideche no período entre Abril, Maio e Junho. 

Foram realizadas algumas atividades neste período, além das que já fazem parte do quotidiano 

do serviço social do gabinete de ação social, o atendimento social á 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. 
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1.1 Quadro de dados 
 
Casos atendidos 
Nº/Natureza 

 
Intervenções 

 
18/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 

 
25/Creche  

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

integração em creche. 

 
5/Apoio Alimentar 

 

Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar – 

Vicentinos e Refood 

 

8/Apoio Económico Encaminhamento para os vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança 

Social. 

 
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 de óculos no valor de 152 €uros 

Atribuído Subsidio – Pagamento de óculos no valor de 470€uros. 

Atribuição de subsídios- Interrupções letivas 1700 €uros. 
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2- Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche presta apoio, a nível da 
terceira idade: 

1.2  Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

Os Centros de Convívio é o objetivo é 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 Câmara Municipal de 
Cascais 
 

3.1 - Seniores em Movimento  
 

È 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 toda a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e 

associações. 

 

Decorreu este no dia 12 de maio, o IV Festival de Hidroginástica com presença dos nossos 

seniores da freguesia, na piscina dos Salesianos de Manique 

Este festival é um encontro dos participantes do Projeto "Seniores em movimento". É um 

momento de confraternização entre os 215 participantes do Projeto. 
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Realizou-se dia 16 de Junho pelas 15h 30m, no Complexo Desportivo de Alcabideche, o Festival 

Gímnico com várias modalidades, no qual participaram os seniores em Movimento, na classe de 

Ginástica Sénior, das várias instituições da freguesia. 
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A 3ªedição da Festa Jovem da Linha é uma organização conjunta de quatro entidades (Câmara 

Municipal de Cascais, Câmara Municipal de Oeiras, Associação de Ginástica de Lisboa e 

Associação 25 de Abril). Este ano a festa decorreu em Alcabideche - Complexo Desportivo de 

Alcabideche -onde estiveram representados os clubes de ambos os Municípios. A Festa Jovem é 

um convívio salutar entre jovens comemorando a data do 25 de Abril, tento também a 

participação dos nossos Seniores das Associações de Idosos de Freguesia de Alcabideche. 

 

 

https://www.facebook.com/ComplexoDesportivoAlcabideche/?__tn__=K-R&eid=ARAlQRHKm4eNXn5vgoopHRDhhg-p2jIlprJioExz8HTmtkHF7mWixtoahMKSKXajX4jNh-MB6WMuoeIS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2eQcDKVtAKM5ZlhNmRh15upmopqQH7mrSwINOamKnInAOXLcd-aw5NvrwwDJiPgE5rf-nF4QW3N2yHmawuVjcFfMugSeZpoP3vBDPo6s5oRQCGLr8MrDoiU1nlc96JneP0iXW6vdJ1mZgyc7h6V4_CYqgcYRrygYGwDXmmvPOQagEVjk26if9B9M4dXMe-rnWMr61i9IeKHRdqhLckdrjaYcBVoccKhWr5JuT1qZy4rvY5BYpqQ-ugOAhdsAnMgWUx145Bm_H7JWlUBs_0eOFePx1hJ-K9-d0Q4lRT6UrDbSR3QjIxqIGfXLO2-O4LbP_Z8yZXXgyKFbNEsIJTN38LQ
https://www.facebook.com/ComplexoDesportivoAlcabideche/?__tn__=K-R&eid=ARAlQRHKm4eNXn5vgoopHRDhhg-p2jIlprJioExz8HTmtkHF7mWixtoahMKSKXajX4jNh-MB6WMuoeIS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2eQcDKVtAKM5ZlhNmRh15upmopqQH7mrSwINOamKnInAOXLcd-aw5NvrwwDJiPgE5rf-nF4QW3N2yHmawuVjcFfMugSeZpoP3vBDPo6s5oRQCGLr8MrDoiU1nlc96JneP0iXW6vdJ1mZgyc7h6V4_CYqgcYRrygYGwDXmmvPOQagEVjk26if9B9M4dXMe-rnWMr61i9IeKHRdqhLckdrjaYcBVoccKhWr5JuT1qZy4rvY5BYpqQ-ugOAhdsAnMgWUx145Bm_H7JWlUBs_0eOFePx1hJ-K9-d0Q4lRT6UrDbSR3QjIxqIGfXLO2-O4LbP_Z8yZXXgyKFbNEsIJTN38LQ
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3.2 - 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 articuladas, três cadeiras de rodas e dois 

andarilhos.   

Estes equipamentos são indispensáveis á autonomia e integração de pessoas com 

deficiência dependência total ou parcial, permanente ou temporária. 

 
 
 
3.3 - Melhor Saúde  
 Este projeto visa dar respostas aos munícipes em situação de dependência com fracos recursos 

económicos que sofram de incontinência, através do acesso a fraldas, de forma a contribuir para 

uma melhor qualidade de vida. 

Beneficiam deste projeto 30 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas. 
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 3.4 - Bolsas Sociais 
 

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.Iniciaram-se as candidaturas ás 

bolsas Sociais, a partir do dia 1 a 30 de      Junho.        
 

 
 
3.6- Academia da Saúde 
Realizou-se no dia 9 de Abril, no Auditório de S. Vicente, promovido pela Academia da Saúde em 

parceria com a Junta de Freguesia de Alcabideche, uma sessão de Sensibilização sobre a 

importância da atividade física na prevenção dos acidentes cardiovasculares. 

Presentes idosos da freguesia. O transporte foi cedido pela Câmara Municipal de Cascais. 
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Realizou-se no dia 18 de Junho, no Auditório de S. Vicente, promovido pela Academia da Saúde 

em parceria com a Junta de Freguesia de Alcabideche, uma sessão de Qualidade de Vida na 

Terceira Idade. 
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4 - Programa de Apoio á Terceira Idade 
 

4.1- Tarde de Fados 
No dia 11 de Maio realizou-se na Coletividade de Alcoitão uma tarde de Fados. Estiveram 

presentes, cerca de 150 idosos dos vários centros. 

Foi uma tarde de convívio e muita alegria. Houve um lanche, para todos.  

 

  
 
4.2 – Encontro de Coros da Freguesia  
 
Realizou-se no dia 7 de Junho, no Auditório de S. Vicente, em Alcabideche o encontro de Coros. 

Participaram os grupos corais da freguesia e o grupo convidado da Universidade Sénior de Sintra.  

Estiveram presentes cerca de 200 pessoas , foi um espetáculo muito bom , do agrado de todos. 

Estas iniciativas de cariz cultural, é uma forma de conviver e partilhar alegria.  
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4.3 - Colónia Aberta para os Seniores da Freguesia de Alcabideche 
 
Esta colónia vai ter início a 17 de Junho a 5 de Julho de 2019, com os seniores das várias 

associações e centros de Convívio da freguesia, para a praia do Tamariz, num total de 60 idosos. 

Esta atividade tem como objetivo, dar a oportunidade aos idosos, de puderem usufruir de 

momentos de lazer e partilha de convívio. 
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 O transporte é cedido pela junta de Freguesia, e no último dia da atividade realiza-se o almoço 

convívio. 

 

 
 
4.4 – Marchas Populares dos Séniores das Associações de Idosos da Freguesia de 
Alcabideche 
 
No dia 22 de Junho realizou-se no complexo desportivo de Alcabideche o desfile das Marchas 

Populares Séniores da Freguesia de Alcabideche, evento proposto às Associações pela Junta de 

Freguesia tentando manter tradições e proporcionando aos Seniores um envelhecimento ativo.  
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5. Rede Social 
No âmbito da rede Social realizaram-se no dia 11 de Abril as primeiras Jornadas, “Desafios na 

Demência”, no Auditório do Centro de medicina e Reabilitação de Alcoitão organizadas pelo 

Núcleo Executivo da Freguesia de Alcabideche. 

Estas jornadas tiveram como objetivo, consciencializar a população para esta problemática e 

desafiar-nos a todos nós, indivíduos, cuidadores ou técnicos de instituições, a refletir sobre esta 

prática e como responder e preparar-nos para lidarmos com esta questão. 

Estiveram presentes cerca de 250 pessoas. 

  
 
6.- Laço Humano 
 
No dia 30 de Abril realizaram-se em várias localidades do concelho o Laço Humano, promovido 

pela Comissão de Proteção de Jovens e crianças em Risco, em parceria com as juntas de 

freguesia, escolas e outras instituições do concelho. 

O objetivo deste evento, foi o despertar das consciências do público, relativamente aos maus 

tratos contra as crianças, na prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos.  

Em Alcabideche, realizou-se no Complexo Desportivo, participaram alunos de algumas escolas 

da freguesia.  
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5 – Reuniões 

 

Dia 8 de Abril reunião dos Sem-abrigo, ás 10 horas no Gabinete Mais Perto, (Divisão de 

intervenção Social) no Bairro Calouste Gulbenkian.  

O objetivo é rever situações existentes de Sem abrigo, se encontram ativos ou inativos, e qual a 

melhor forma de os puder ajudar, na sua integração na sociedade. 

 

Dia 15 de Abril, às 9h30m reunião do Grupo da Cidadania, nas instalações do Centro de Medicina 

e Reabilitação de Alcoitão.  

Nesta reunião foi dar a conhecer todos os elementos e a integração de novos. 

O objetivo deste grupo, é reforçar a articulação institucional, com todas as organizações da CPD 

e outras entidades do Concelho com relevância para os objetivos do grupo. 

Desenvolver um instrumento de monitorização de situações de violência sobre pessoas com 

deficiência. 

Melhorar e generalizar o acesso à informação sobre os direitos das pessoas com deficiência e 

suas famílias. 

Delinear o plano de Ação 2019/2020, deste grupo. 

 

Dia 16 de Abril, ás 9h30m, reunião Plenária da Plataforma Crescer Melhor,  

nas instalações da Associação dos Antigos Salesianos do Estoril.  

A plataforma de “ Crescer melhor em Cascais”, visa ser uma rede de creches reconhecidas como 

respostas educativas e promotoras da inclusão social. 

Promove o desenvolvimento das creches no concelho de Cascais. 

Promove o trabalho em rede entre as entidades gestoras das creches e outros parceiros do 

território. 

Nesta reunião, foi levada a aprovação por parte do plenário, do Plano de Ação 2018/2019 – 

2020/2021.  
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Dia 23 de Abril, pelas 9h 30m reunião do Núcleo executivo, para avaliação das jornadas 

realizadas dia 11 de Abril. 

Estiveram presentes os elementos, que compõem o núcleo, a avaliação foi positiva. 

 

Dia 3 de maio, às 9h30m reunião do Núcleo executivo, para a preparação do Plenário, que se irá 

realizar a 27 de Junho. 

 

Dia 6 de Maio, pelas 9h 30m, a reunião do Grupo das Insalubridades, no Centro de Saúde do 

Estoril. 

O objetivo, da reunião é rever as situações em acompanhamento e dar a conhecer novas 

situações 

 

Dia 9 de Maio, pelas 9h30m reunião das Bolsa Sociais, nas instalações da Camara Municipal de 

Cascais. 

Reunião em que estiveram presentes, as técnicas das juntas de freguesia do Concelho.  

A reunião teve como objetivo, a preparação do novo ano 2019/2020. 

 

Dia 17 de Maio, pelas 9 horas, reunião do Núcleo Executivo, nas instalações do Centro de 

Alcoitão, para tratar de assuntos referentes ao Plenário. 

 

Dia 20 de Maio, às 14h30m, reunião do RODA, no gabinete da DIIS no bairro da Cruz Vermelha.   

Estiveram presentes várias instituições da freguesia. O objetivo desta reunião, foi dar a conhecer 

quais as respostas que existem na freguesia, que projetos, para uma melhor articulação com os 

parceiros. 

 

Dia 22 de Maio, ás 14h30m, reunião com a colega da Câmara, e o presidente da junta de 

freguesia, para dar a conhecer o programa de Vales Desportivos para uma vida Saudável. 

O objetivo com esta iniciativa, pretende contribuir para uma velhice saudável, através do aumento 

da participação das pessoas com 65 anos e + anos, com diferentes perfis socioeconómico-
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cultural, em atividades físicas regulares, em contexto multietários, diminuindo os que têm maior 

vulnerabilidade económica.  

   . 

Dia 27 de maio, ás 10horas, no Gabinete Mais Perto (Divisão de Intervenção Social) no Bairro 

Calouste Gulbenkian, reunião dos Sem Abrigo. Estiveram presentes vários instituições da 

freguesia.    

O objetivo da reunião, foi rever algumas situações, e dar a conhecer outras.   

 

Dia 31 de Maio, reunião do Núcleo Executivo, ás 9horas, no Centro de Alcoitão. 

Preparação do Plenário. 

 

Dia 3 de Junho, reunião do Grupo das Insalubridades, ás 9h 30m nas Instalações do Centro de 

Saúde de S. João.  

Revisão dos casos em acompanhamento. Conhecimento de novas situações. 

 

Dia 4 de Junho, ás 14h30m, nas instalações da ARIM, reunimos o Grupo da 

“Intergeracionalidade”. Este projeto faz parte do III Eixo da Plataforma da qualificação dos 

Centros de Convívio. Estiveram presentes, as colegas dos vários centros de convívio da 

freguesia. 

Este grupo, pretende desenvolver atividades no âmbito da intergeracionalidade  com  o intuito de 

reaproximar gerações. 

O grupo tenta organizar atividades neste âmbito, com famílias. 

 

Dia 11 de Junho, ás 10 horas, reunião com um elemento do Refood, para avaliação de algumas 

famílias, que recorrem a este projeto.  

Quantas famílias apoiadas, horários a rever. 

 Fazer a avaliação do projeto.  
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Dia 27 de Junho, às 9:00 horas, realização do Plenário da Comissão Social de Freguesia de 

Alcabideche no Auditório de São Vicente. 
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
1.- Estrutura e Ocupação 
Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de 
Alcabideche, no período a que se refere o presente relatório (segundo trimestre de 
2019), foi dada continuidade aos protocolos e parcerias já existentes, bem como o 
reforço com outras, para a utilização dos nossos espaços de prática, com actividades 
desportivas pontuais e/ou regulares. 
1.1.- Actividades Regulares 
1.1.1.- Pavilhão: 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 
c) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira; 
d) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 6.ª feiras. 

 
1.1.2.- Ginásio 1 e 2 

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

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

a) Actividades dinamizadas de 2.ª a 6.ª feiras. 
 
1.1.4.- Campo de Ténis 

a) Aulas dinamizadas de 3.ª a 6.ª feiras. 
 
Nota: Durante os meses de Abril e Maio, as aulas de Ténis não foram dinamizadas, 
devido a um acidente de viação sofrido pelo técnico responsável (Raúl Lazslo). Foram 
retomadas em Junho, através do técnico José Dias. 
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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) Actividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas, de 2.ª a 6.ª 

feira; 

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

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

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

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

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

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

j) Utilização Livre – Para usufruir todas as 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, Sábados e Domingos. 
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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.  
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No entanto, destacam-se, por questões de necessidades organizativas mais exigentes, 
as seguintes: 
 

a) Ligadas à modalidade de Voleibol “Torneio Escolar de Voleibol”, dinamizado nos dias 4 e 5 
de Abril de 2019, Torneio Interescolar “Cascais Volei”, no dia 14 de Maio de 2019 e 
“Torneio Interescolar de Voleibol – Infantis Femininos”. 

 

 
 

b) “Festa Jovem da Linha”, realizado no dia 06 de Abril de 2019. 
 

 
 

c) “Torneio de Futsal Ludobiblioteca”, no dia 16 de Abril de 2019. 
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“Dia da Criança”, no dia 01 de Junho de 2019. 
 

 
 

d)  “Torneio Escolar de Andebol”, dinamizado nos dias 4 e 11 de Junho de 2019. 
 

e) Actividade incluída na “Semana do Município”, no dia 08 de Junho de 2019. 
 

f) Ligadas ao festejo dos Santos Populares, nos dias 12 de Junho (St. António), 22 de Junho 
(São João) e 29 de Junho (São Pedro). 
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g) Festa de Encerramento, de final de época desportiva, do CDA, no dia 16 de Junho de 2019. 
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2.- Qualificação dos Espaços 
a) Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários e duches), do Pavilhão e Piscina; 
b) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, portas, 

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

- Campo de Ténis – Rede de Protecção; 
- Piscina – Bloco de Partida; 
- Pavilhão: 

. Reparação de Pontos de fixação das balizas do espaço de jogo e Piso (zona 
específica, por deslizamento de uma das camadas de amortecimento, criando uma 
pequena depressão); 

. Reparação parcial de fissuras existentes em paredes interiores (Paredes da Nave) e 
respectiva pintura; 

d) Colocação de material antiderrapante, no solo, junto à entrada exterior (“Portão pequeno”), 
de acesso ao CDA; 

e) Colocação de um sumidouro, junto à entrada exterior (“Portão pequeno”), de acesso ao 
CDA; 

f) Colocação de um cinto específico, para execução de elementos gímnicos de maior 
complexidade técnica, no espaço onde são dinamizadas as aulas de Ginástica Acrobática 
(Ginásio #1); 

g) Requalificação, montagem e reparação dos sistemas de detecção de incêndio e intrusão. 
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3.- Balanço de Inscrições durante o segundo trimestre de 2019 
No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 
inscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório (trimestre de Abril, 
Maio e Junho do ano de 2019), somando um total de 85 inscrições, até à data de 
execução do presente relatório. 
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PARQUE INFORMÁTICO 

1. No âmbito do protocolo da educação, pedido realizado pela CMC, procedeu-se às obras 

estipuladas antes ao qual encontram-se concluídas. As escolas agora com rede 

estruturada são: 

Nome Rede Estruturada 
Escola Básica do 1.º Ciclo de Bicesse SIM 

Escola Básica Bruno Nascimento SIM 
Escola Básica Malangatana SIM 

Escola Básica Maria Margarida Rodrigues  c/ Jardim de Infância SIM 
Jardim de Infância Cesaltina F Gouveia SIM 

Jardim de Infância de Alcoitão (Fátima Campino) SIM 
Jardim de Infância de Murches SIM  

2.  Instalação de bastidor no backoffice do C.D.A. para arrumação de cablagem e 

equipamentos ativos para a rede e telecomunicações. 

3. Renovação da impressora de talões da recepção do C.D:A. com funcionalidade de rede e 

assim permitir o uso em simultâneo para os vários computadores cliente imprimirem os 

recibos. 

4. Reciclagem de toners e tinteiros. 

5. Helpdesk 

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

1. Realização de cartazes para a Educação, Ação Social e Complexo Dersportivo. 

2. Correcção e Impressão de flyers para NAVE e PISCINA (100x de cada) do CDA. 
3. Criação de cartazes e artigos para a rede social Facebook da página JFA e CDA. 
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INTERNET E WEB DESIGN 

A. Lançamento de nova página de internet com design responsivo e com as últimas 

tecnologias assim dando resposta aos seus fregueses em relação ao RGPD e outras 

funcionalidades. 

B. Pedido realizado e enviado por correio eletrónico a todos os membros da assembleia para 

efectuarem novo registo na nova página de internet e assim terem acesso a informação 

confidencial de apoio às reuniões ordinárias e extraordinárias da assembleia. 

 
GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 
Período contabilizado: 8 de Abril de 2019 a 23 de Junho de 2019 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Destaca-se que continuamos a crescer nas redes sociais com este último trimestre com 4872 

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

perfil “jf.alcabideche”. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 1º 

trimestre de 2019 e o 2º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos e seguidores 

adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 205 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 453 SEGUIDORES 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 1159 “Gosto” 

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 1º 

trimestre de 2019 e o 2º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos adquiridos neste 

período: 45 NOVOS “GOSTO” 

ECONOMATO 

• Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

• O parque informático das impressoras atual é: 

I. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 
II. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 
III. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 
IV. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 
V. Brother MC210 [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação Social) 
VI. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel Giacometti 

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

Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche -2 º Trimestre 2019 

 

 

Meses Abril Maio Junho Total 
Inumações 9 16 1 26 
Exumações 4 4 0 8 

Venda Ossário 2 6 0 8 
Venda Gavetões 1 1 0 2 

Venda Columbário 2 0 0 2 
Aluguer Ossário 7 4 0 11 
Aluguer Gavetão 0 0 0 0 

 Colocação de Lousa 3 7 0 10 
Colocação Bordadura 6 5 1 12 

Transladações 4 3 0 7 
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• Procedeu-se à limpeza do cemitério e Corte de Cebes 

  

 
 
 

• Procedeu-se a melhoramentos nas Pinturas de murros, Fontanários, ossários e Gavetões. 
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• Procedeu-se à colocação de Areia nos Covais 

 

• Aplicação de monda térmica e desratização pela Empresa Municipal Cascais Ambiente. 
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Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 
• Adjudicação a Empresa para Construção de Ossários 
• 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, Polos e Botas para os Funcionários do Cemitério. 
• Solicitou-se à Empresa Municipal Cascais Ambiente através da DGEV – Divisão de Gestão de 

Estrutura Verde o corte de Raízes que se encontravam a danificar Calçada, Lancis e Betuminoso. 
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• Requalificação de Lancis, passeios e Betuminoso. 

  
 

• Construção de Local para armazenamento Areia para os Covais.  
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• Construção de Fontanários nos Talhões  
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 

1. Requalificação e reparação de equipamentos afetos à atividade da Escola de Música 

a) Levantamento dos equipamentos danificados 

b) Pedido de orçamentos de reparação 

c) Transporte dos materiais para a oficina de reparação 

 

2. Participação nos festejos do Dia do Município (8 de Junho) 

a) Ensaios com os alunos 

b) Apresentação em palco exterior junto ao C.D.A. 

 

3. Preparação para os Concertos de Final do Ano Lectivo 

a) Distribuição de alunos pelos professores 

b) Organização do mapa de ensaios 

c) Montagem e realização dos Concertos: 

d)  Aula aberta(Piano, Baixo e Guitarra) – 7 de Junho, Espaço Montepio 

e) Recital de Piano – 17 de Junho, Espaço Montepio 

f) Concerto Clássico – 23 de Junho, Auditório S. Vicente 

g) Concerto Pop Rock – 24 de Junho, Auditório S. Vicente 

h) Concerto Jazz – 25 de Junho, Auditório S. Vicente 

 

4. Planificação do próximo ano lectivo 

a) Reunião com o arquiteto responsável pelas obras de recuperação do novo edifício na 

Amoreira  
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b) Aprovação dos dias e prazos para inscrições 

 

5. Verificação das mensalidades pagas e revisão de mensalidades em atraso 

 

6. Balanço das Inscrições até Junho 2019 
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