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ATA N.º2 

Mandato 2021-2025 

Aos catorze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, na localidade de 

Alcabideche, na sala do Auditório de São Vicente de Alcabideche, Rua do Rio das Grades, 

190, 2645 – 559 Alcabideche, pelas 22:00h - Rui Paulo Correia Costa, Presidente da Mesa 

da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, deu por aberta a sessão nº2 da reunião magna 

respeitante ao mandato 2021-2025.  

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia Rui Paulo Costa, saudou os presentes e 

iniciou a sua intervenção referindo que a assembleia representa a vontade dos fregueses de 

Alcabideche, que através do voto democrático expresso nas últimas eleições. Referiu 

também na sua intervenção que esta assembleia é um órgão deliberativo e fiscalizador dos 

destinos da freguesia, tendo por isso a responsabilidade de estar atenta às políticas 

executivas no território. Referindo-se aos novos elementos que agora tomaram posse …” as 

condicionantes de ordem ideológica por vezes superam a racionalidade das decisões, no 

entanto e o grande desafio do cargo está, em encontrar o equilíbrio na defesa das ideias, sem 

colocar em risco o compromisso assumido com os seus eleitores”. Informou os presentes a 

sua pretensão em manter a descentralização das assembleias de freguesia para o mandato 

que agora se inicia, deixando a todos o compromisso de respeitar a representatividade 

democrática, dando voz a todas as bancadas representativas da vontade dos fregueses de 

Alcabideche.  

Foram convidados os porta-vozes dos Grupos de lista eleitos para a legislatura 2021-2025 a 

intervirem na sessão ordinária por ordem decrescente do resultado eleitoral:  

1) CDU - Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV, Telma Santos, saudou os 

presentes e iniciou a sua intervenção referindo o período da pandemia que trouxe à 

população um desafio acrescido não só pela perda de rendimentos como também 

face ao isolamento social dos mais desfavorecidos e vulneráveis. Referiu que a rede 

de transportes públicos continua a ser deficitária com vários locais onde não chega às 

crianças que pretendem ir para a escola. Disse que a pandemia não servia como 

desculpa para tudo, indicando obras que vieram agravar problemas já existentes 

dando como exemplo a construção de ciclovias que não respeitaram questões de 

segurança. Apontou também uma serie de situações em vários locais da freguesia 

que carecem de intervenção na rede viária, exemplo do largo de Alvide. Sugeriu a 

aposta em espaços de desporto e lazer na freguesia visto ter a pandemia afetado 

diretamente estas áreas de forma efetiva. Defendeu a criação de feiras temáticas com 

as associações e a utilização da feira da Adroana. Por fim informou os presentes que 

a CDU estará atenta neste mandato e trará a voz a esta assembleia do que ficou por 

fazer e precisa ser melhorado na freguesia de Alcabideche. 

2) PARTIDO CHEGA - Ana Maria Marques Peres, iniciou a sua intervenção 

parabenizando o executivo e todos os elementos eleitos para o mandato. Referiu que 
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o Partido Chega se apresentou pela primeira vez nestas eleições sem qualquer 

trabalho autárquico realizado anteriormente, apenas com um programa feito e com os 

munícipes. Mencionou que a verdadeira direita estará representada nos próximos 

quatro anos em todos os órgãos autárquicos do Concelho, agradecendo em particular 

aos fregueses de Alcabideche que confiaram o seu voto, comprometendo-se a 

executar o mandato com zelo, urbanidade rigor e muita responsabilidade. O Partido 

Chega apresentará todas as propostas com vista à concretização do seu programa e 

disso dará conta aos cidadãos desta freguesia. A finalizar um agradecimento muito 

sentido a todos que apoiaram esta candidatura, desejando um excelente mandato a 

todos. 

3) TODOS POR CASCAIS - Marta Ruivo, do Partido Socialista começou a sua 

intervenção por cumprimentar e felicitar todos os eleitos que agora iniciam este 

mandato, desejando um bom trabalho ao executivo que nos próximos 4 anos estará 

à frente dos destinos da freguesia de Alcabideche. Informou os presentes que a 

bancada do Partido Socialista irá, tal como no mandato anterior, desenvolver uma 

oposição consciente e construtiva, defendendo aquilo que acredita ser o melhor para 

a freguesia, respeitando o programa que foi proposto, trabalhando no superior 

interesse da freguesia e de quem confiou o seu voto. Desejou por fim a todos um 

excelente trabalho e a todas as forças vivas da freguesia. 

4) Coligação VIVA CASCAIS  – CDS-PP, Paulo Santos, após os cumprimentos iniciais, 

deixou por parte da bancada do CDS-PP uma palavra de ânimo e força para os 

próximos anos que agora iniciam deixando a todas as forças políticas eleitas para esta 

assembleia, a vontade do seu partido em encontrar soluções convergentes na defesa 

da freguesia. De seguida cumprimentou os autarcas e representantes das forças vivas 

da freguesia presentes, deixando uma palavra de enaltecimento ao trabalho realizado 

em diferentes áreas de intervenção como seja o desporto, ação social, a saúde 

mental, o apoio à iniciativa privada, cultura ou envelhecimento ativo, enchendo com a 

participação do CDS-PP um enorme orgulho. Por fim, partilhou a preocupação nos 

resultados da abstenção que continuam a aumentar e do afastamento das pessoas 

face à política. Referiu por fim a necessidade de inverter este pensamento e afirmou 

o empenho do CDS-PP nesse propósito. 

5) Coligação VIVA CASCAIS PSD – Luis Pires de Lima, iniciou a sua intervenção 

cumprimentando dos autarcas presente e ressalvando a vitória eleitoral justa e 

merecida em consonância com o trabalho realizado nos últimos anos, no Concelho e 

em particular na Freguesia de Alcabideche. Mencionou que o processo que agora 

culminou com o ato de posse teve inicio na eleição e na vontade expressa no voto. 

Referiu que o cidadão não é só aquele que vota, é mais do que isso, é aquele que 

participa ativamente nas assembleias de freguesia e municipais. Ainda há um trabalho 

longo para aproximar os cidadãos aos eleitos, competindo a cada um de nós eleitos, 

cativar os eleitores para participar ativamente nas decisões políticas que nos afetam. 

São os eleitos locais que melhor estão posicionados a responder e solucionar os 

problemas das populações e não um distante governante, por isso é necessário 

defender a descentralização dos poderes e dar mais competências locais. Por fim 

terminou desejando um bom mandato a todos os eleitos. 
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O Presidente do Executivo da Junta Freguesia Alcabideche, José Filipe Ribeiro, começou a 

sua intervenção cumprimentando todos os presentes. O primeiro agradecimento fez questão 

de se associar a todos aqueles que, mas em particular aos fregueses de Alcabideche, no 

passado dia 26 de setembro depositaram a confiança nesta lista, atingindo um resultado 

eleitoral expressivo, reforçando a maioria absoluta. Deixou um agradecimento muito especial 

ao presidente da Câmara Municipal de Cascais e líder da coligação VIVA VASVAIS, Carlos 

Carreiras, pela forma como conduziu o combate à pandemia, por todas as respostas que 

foram dadas, tornando Cascais um exemplo nacional e internacional no combate ao COVID 

19. Agradeceu de seguida a todos aqueles que trabalharam nos últimos 4 anos, expressando 

também um agradecimento sentido a todos os colaboradores e funcionários da Junta de 

Freguesia de Alcabideche que diariamente desempenham com zelo, dedicação e 

competência as suas funções públicas. Manifestou a sua abertura aos contributos de todos 

para o desenvolvimento da freguesia, desejando um excelente mandato a todas as forças 

partidárias. Desejou aos elementos que compõem a mesa da assembleia e ao executivo, 

felicidades para o mandato que agora se inicia. Referiu também que nos próximos 4 anos 

todos serão tratados de forma igual, não existindo na freguesia localidades mais especiais do 

que outras. O trabalho vai continuar a desenvolver em constante colaboração com a Câmara 

Municipal, instituições sociais, recreativas e desportivas e demais parceiros da freguesia. 

Informou também os presentes que a freguesia teve um aumento da sua população de 5,97% 

resultado dos últimos Censos 2021, valor acima da média nacional. Deixou em seu entender 

que Alcabideche deve acompanhar todo o Concelho no seu desenvolvimento. Por fim 

manifestou a sua disponibilidade junto dos fregueses de Alcabideche para o encontro das 

soluções que melhor possam satisfazer os seus anseios. Terminou agradecendo a todos com 

um Viva Alcabideche. 

Pelas 23 horas o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia Rui Paulo Costa, deu por 

encerrada a Assembleia.  

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

Rui Paulo Correia Costa 

 
 

A Secretária 

Ana Cláudia Gonçalves 

 

O Secretário 

Paulo Santos 


