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INTRODUÇÃO 
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A capacidade de realização no 3º trimestre de 2022, aqui organizado, com referência às diversas 

áreas de resposta da Junta de Freguesia de Alcabideche 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 infraestruturas e estabelecimentos de ensino Secundário, 2º e 1º Ciclo, bem 

como 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 coletividades cuja 

dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui para a Junta de Freguesia de 

Alcabideche um valor inquestionável do seu património cultural.  
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
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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 dos Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico/ Apoio 

Jurídico; 

 Pedidos de atestados (961);  

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. 
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Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá 

preencher e assinar a declaração de responsabilidade, nomeando um representante para a 

entrega do mesmo no balcão de atendimento, acompanhado dos documentos respetivos. 

 Inscrição para atividades da JFA – 879; 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (156) / Apoio Psicológico (67); 

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

(0). 

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 – 100; 

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 (499); 

 Correspondência expedida (58); 

 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 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 dos contactos exteriores, organização da agenda, marcação de 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. 
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RECURSOS HUMANOS 
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A atividade deste setor no período mencionado compreende as seguintes ações: 

 Processamento de salários; 

 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras; 

 Criação de escalas mensais para o Cemitério de Alcabideche; 

 Ciração de escalas mensais para o funcionamento do complexo desportivo e piscina; 

 Entrega de refeições diárias a familias mais carenciadas, referenciadas pela técnica de 

ação social; 
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ESPAÇO PÚBLICO 
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Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada 

portuguesa e pavet), rebaixamento de piso junto das passadeiras nas diversas ruas da Freguesia 

bem como a colocação de pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua de Évora – Pai do Vento - #8 

Rua Alfredo Marceneiro – Pau Gordo #4 

Rua de Faro – Alto de Castelhana #6 

Rua de Bragança – Pai do Vento 

Rua Salgadas Nascentes - Alcabideche 

Rua Portela do Pão – Arneiro #1 

Rua da Biscaia – Biscaia #9 

Rua António Gedeão – Amoreira #3 

Praceta Nossa Senhora das Neves - 

Manique 

Rua de Angola - Amoreira 

Rua Costa Pinto – Alto Castelhana #7 

Rua Valentim Henrique – Alcabideche #5 

Praceta do Mercado Antigo – 

Alcabideche #10 

Rua Fialho Gouveia – Alcabideche #2 
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TOPONÍMIA 
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Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram 

recuperadas peanhas em vários lugares da freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 

Morada Rua Fonte Nuno 

Localidade Alvide 

Morada Rua dos Bem Lembrados 

Localidade Manique 

Morada Travessa da Figueira 

Localidade Figueira do Guincho 

Morada Rua Luís de Camões 

Localidade Adroana 

Morada Caminho dos Bons Ventos 

Localidade Atrozela 

Morada Rua da Pedreira 

Localidade Figueira do Guincho 

  

 Propostas 

Morada Largo dos Eucaliptos 

Localidade Pau Gordo 

Morada Largo das Fisgas 

Localidade Alcoitão 

Morada Travessa das Fisgas 

Localidade Alcoitão 
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20 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 
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Sinalização Horizontal Malveira da 

Serra 
Pintura de Passadeiras Rua de Cascais #6 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Cabreiro Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Calçada Antiga #3 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Alcoitão Colocação de espelho parabólico de trânsito Rua dos Selões 

Colocação de baliza 
sinalização 

Alcabideche Colocação de baliza sinalizadora na via Rua Pires Correia 

Sinalização Vertical Murches Colocação de Sinal estacionamento proibido 
Rua Fernão de Magalhães 

#2 

Sinalização Horizontal Bicesse Pintura de entrada de garagem Rua das Nespereiras #7 

Sinalização Horizontal Janes Pintura de Passadeiras Estrada Nacional 247-5 #9 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Bicesse Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Canavial 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de Sinal sentido proibido Rua das Amendoeiras 

Sinalização Horizontal Janes Pintura de Passadeiras 
Avenida Nossa Sra. da 

Assunção  #8 

Sinalização Vertical Alcabideche Recolocação de Sinais – acidente viação Rua Valentim Henrique #5 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Alcabideche Colocação de espelho parabólico de trânsito  
Rua Cesaltina Fialho 

Gouveia  

Sinalização Vertical Malveira Serra Colocação Sinal fim localidade  Rua do Cabo #4 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Bicesse Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua da Igreja 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Zambujeiro Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Principal 

Sinalização Vertical Alcabideche Recolocação sinal Informação passadeira Av. Prof. Armando dos 
Santos Ferreira 

Sinalização Vertical Alcoitão Recolocação sinal proibido Rua das Amendoeiras 

Colocação de baliza 
sinalização 

Alvide Colocação de baliza sinalizadora na via Rua São José #1 
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MOBILIÁRIO URBANO 
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Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a 

requalificação de fontanários na Freguesia. 

De realçar a colocação de apontamentos luminosos natalícios nos Centros Urbanos Comerciais da 

Freguesia na promoção do comércio tradicional com o lema “Compras no Natal é no comércio 

Local”. 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Avenida Nossa Sra. da Assunção – Malveira da 

Serra #3 

Rua Sacadura Cabral - Murches 

Rua Dom Bosco - Amoreira 

Travessa da Escola – Alcabideche 

Rua do Serrão – Arneiro #1 

Avenida do Ultramar - Amoreira 

Rua Principal – Zambujeiro #5 

Rua da Biscaia – Biscaia #6 

Rua Rio das Grades - Alcabideche 

Rua Miguel Torga – Alcoitão #4 

Rua Costa Pinto – Alto Castelhana #2 
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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 
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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, recolha de cortes de jardim 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 pequenas podas do arvoredo. 

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

 

Últimos trabalhos:  

Área – 1456,39 m2  

Execução de mondas e podas da vegetação arbustiva e herbácea. 
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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. 
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 910,95 m2 

Todos os relvados apresentam bom estado. 
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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 

Execução de mondas. 
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C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas. 

Execução de Podas. 

Trabalhos de manutenção a serem executados sem qualquer problema. 
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C 57 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Colocação de novas flores 

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. 
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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. 

Reparação e colocação de taludes em madeiras delimitação do espaço verde. 
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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 

 

 EB Malangatana  
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EDUCAÇÃO 

  



 

42 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 

As atividades desenvolvidas no terceiro trimestre de 2022 decorreram em contextos 

diferenciados, um de final de um ano letivo e o outro de início, incluindo todas as dinâmicas 

inerentes à organização dos períodos de interrupção letiva em julho e setembro. 

Em simultâneo, as equipas dedicaram-se aos balanços de final de ano, às planificações das 

atividades de férias de verão e ao planeamento das dinâmicas de início de novo ano letivo, tanto 

no âmbito das Ludobibliotecas e Aecs, no 1º ciclo, como das AAAFs no Pré-escolar. 

Complementarmente, toda a estrutura JFA, desde o Executivo a todas as áreas da Junta que 

interagem com as atividades desenvolvidas nas escolas, e que envolvem as famílias, atuaram em 

conformidade com a multiplicidade de necessidades.  

De salientar que com o início do novo ano letivo, a JFA passou a garantir mais duas respostas. 

Assim, no Pré-escolar abriu uma nova sala de JI na EB Malangatana, pelo que se teve de constituir 

uma nova equipa de AAAF. Por outro lado, e num âmbito novo, a JFA passou a organizar a 

Componente de Apoio à Família (CAF) ao 2º Ciclo, à semelhança da oferta já existente para o 1º 

Ciclo, agora em parceria com os Agrupamentos de Escola Ibn-Mucana e Alvide. 

No início de setembro foi trabalhado o planeamento anual das atividades de dinamização do 

programa crescer a tempo inteiro, vertente pré-escolar e 1º ciclo e 2º ciclo, e em simultâneo 

montou-se toda a organização das equipas AECs, AAAFs e CAFs em cada estabelecimento de 

ensino. 

Contam-se assim, oito equipas afetas ao 1º ciclo, integrando seis Ludobibliotecas, nove afetas ao 

Pré-escolar e duas ao o 2º ciclo. 
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1. Atividades desenvolvidas em interrupção letiva 

A. Ensino Básico – 1º Ciclo 

Nº.de alunos que frequentaram os períodos de interrupção letiva de julho e setembro 

Escolas /CAF 1º Ciclo I.L. julho 2022 I.L. setembro 2022 
 

EB Alto da Peça  95 50  

EB Almada Negreiros 47 20  

EB Alvide  39 12  

EB Fernando Teixeira Lopes 60 35  

EB Malangatana  27 10  

EB Manique 43 22  

       

Totais  311 149  

As interrupções letivas de verão do 1º Ciclo funcionaram em julho, em cinco espaços distintos, 

nomeadamente, EB F. Teixeira Lopes, EB de Alvide, EB de Manique, EB Almada Negreiros e EB 

Malangatana, com um total de frequência de 311 alunos.  

A interrupção letiva de julho ficou marcada pela possibilidade de voltarmos a criar memórias fora 

da escola.  

Procurou-se planear atividades e passeios diversificados, permitindo diferentes experiências e 

vivências. As saídas realizaram-se, na sua maioria, dentro do concelho de Cascais, de modo a 

usufruirmos da rede de transporte rodoviário municipal.  

As atividades relacionadas com a exploração da natureza foram uma temática central.  

Houve idas à praia, iniciação ao desporto aquático paddle, bowling, rappel, slide, orientação e 

passeios a espaços com orientação ambiental, como foi o caso da “Quinta da Escola”.  

Destacamos, ainda, alguns dos passeios realizados: 

 À praia do Tamariz ou da Conceição, uma vez por semana; 
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 Ao Mega Festival de Insufláveis no Estoril; 

 Ao Centro Cultural de Cascais (CCC), onde foi reforçado o conhecimento da história do 

edifício assim como os seus espaços expositivos. Depois da visita cultural, houve ainda 

tempo para um almoço-piquenique no Parque Marechal Carmona. 

Julho foi ainda um mês de atividades desafiantes e radicais, tal como uma experiência de 

surf/bodyboard e arborismo e slide no Parque Aventura localizado no Jamor, bem como atividade 

de Laser Tag organizada em escola. Esta atividade permitiu a criação de uma interessante 

dinâmica de equipas com desafios distintos, como o "Assalto ao Castelo" ou o " Jogo do mestre". 

Um dos passeios muito apreciado foi o do dia passado no Complexo Aquático de Santarém, entre 

escorregas, ondas e muita animação dentro de água; 

O uso de bicicletas e trotinetes usadas livremente no espaço escolar, foi também um sucesso. Por 

outro lado, foram testados os dotes para a culinária com várias receitas, nomeadamente de slime 

comestível. 
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Na interrupção letiva de setembro, com um total de frequência de 149 alunos,  destacamos a 

organização de atividades como os “Ateliês Surpresa: Ciência ou Magia?” - bolas de sabão no 

escuro, convívios entre escolas, idas à praia, ao Parque da Quinta da Alagoa em Carcavelos e ao 

Cinema no Cascaishopping e CascaisVila.  
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B. ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – 

AAAF 

Nº.de crianças que frequentaram os períodos de interrupção letiva de julho e setembro 

JI / AAAF julho 2022 setembro 2022 

JI Alto da Peça 27 17 

JI Alvide 27 8 

JI Bicesse 23 13 

JI Cesaltina Fialho Gouveia 35 27 

JI Fátima Campino 15 7 

JI Fernando Teixeira Lopes 38 23 

JI Manique 21 7 

JI Maria Margarida Rodrigues 46 35 

      

Totais  232 137 

As atividades desenvolvidas em julho assentaram no tema “O que há lá fora”. A planificação foi 

organizada respeitando o lema e seguindo um planeamento elaborado com o objetivo de 

proporcionar atividades diversificadas, enriquecedoras e divertidas para as nossas crianças. Estas 

atividades contemplaram idas à praia, ao festival dos insufláveis e ao cinema.  No interior do 

espaço houve atividades de oficinas de conto, jogos tradicionais, oficinas de ciência, artes 

plásticas, jogos de água, culinária, oficinas de movimento e brincadeira livre.  

No mês de setembro, o tema da planificação concentrou-se no “Regresso à brincadeira”, 

realizando-se várias atividades de acolhimento e descoberta dos vários espaços da escola.  

As atividades realizadas decorreram tanto no exterior como no interior e foram sempre 

momentos de entusiasmo e diversão por parte de todas as crianças. 
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2. Reuniões de monitorização e avaliação do Programa Crescer a Tempo 

Inteiro e preparatórias das atividades de enriquecimento curricular e apoio à 

família 

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

conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos de Escolas, representantes de 

Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como objeto a avaliação do ano letivo de 2021/2022 e a 

preparação do de 2022/2023. 

Todos os parceiros enunciaram a vontade de dar continuidade à colaboração com a JFA.  

3. Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – 

Assistência aos estabelecimentos de ensino da Freguesia 

Ao longo deste 3º trimestre decorreram várias intervenções requeridas para garantia das devidas 

condições de funcionamento das instalações escolares tanto das escolas básicas como nas 

secundárias. 

Foram dadas respostas a todas as solicitações dos estabelecimentos de ensino básico e 

secundário no âmbito do Acordo de Delegação de Competências em vigência.  

No período anterior ao início do ano letivo foram identificadas as necessidades, escola a escola, 

no respeitante às pequenas reparações e intervenções realizadas ao nível de alvenaria, 

eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos 

em todas as escolas da Freguesia. 

Destacamos uma intervenção maior, por exemplo a preparação das melhores condições de 

pavimento para a nova sala de JI na EB Malangatana, ou uma pintura geral no JI de Bicesse.  

 Como é habitual, o acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir 

especial complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do Executivo da Junta e outro 

pessoal de apoio. 

Apresentamos, a título de exemplo e através de imagens, algumas pequenas intervenções 

relativas a limpeza de caleiras e telhados, reparação de equipamento desportivo, 

desentupimentos que decorreram nas várias escolas do ensino básico e secundário: 



 

48 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 

  



 

49 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
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Este relatório pretende indicar a atividade desenvolvida por este gabinete no decorrer do 3º 

trimestre de 2022 (01 julho a 30 de setembro).  

Apesar de se verificar uma continuidade nos vários processos de acompanhamento, os tipos de 

intervenção que foram desenvolvidos são em muito menor número, em virtude do período de 

férias escolares das crianças, do período de férias da psicóloga, acrescido de algum tempo gasto 

na reorganização do Gabinete de Psicologia.  

 

Reportando-nos concretamente à síntese estatística (reservando mais uma vez o caráter sigiloso 

da informação), os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) expressam os pedidos 

efetuados pelos fregueses. 

O Gabinete atendeu em consultas de avaliação e intervenção individual, um total de 181 

fregueses de  diferentes faixas etárias. 
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No parâmetro “origem dos pedidos”, conforme se poderá verificar através da consulta do gráfico 

seguinte, a maioria por iniciativa própria (com 64 situações das sinalizações), foram efetuadas no 

Gabinete da Junta de Freguesia (por as escolas se encontrarem algumas delas encerradas).  Logo 

seguidas pelas seguintes escolas: EB/JI de Manique com 49 intervenções, EB/JI Fernando Teixeira 

Lopes com 42 situações e por fim EB/JI de Alvide com 26. 

 

As intervenções executadas no período em referência foram 492. Podemos apurar que há uma 

maior frequência nas consultas de aconselhamento psicológico, seguidas das reuniões com pais, 

e logo em seguida dos apoios psicológicos e das avaliações psicológicas.  
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Gostaria de realçar mais uma vez o elevado número registado nas “outras diligências” com 263 

interveniências, basicamente a telefonemas, reuniões com técnicos e contatos por mails.   

 

O parâmetro seguinte refere-se à aplicação de testes psicológicos. Estes instrumentos permitem 

efetuar uma avaliação que é feita por um profissional capaz de identificar o desenvolvimento, 

comportamento e a personalidade de uma pessoa.  

 

Essas avaliações podem ser realizadas tanto individualmente como em grupo. É importante 

destacar que a avaliação não é uma prova, mas sim uma oportunidade de conhecer uma pessoa 

de maneira mais profunda. Este item envolve a aplicação de vários tipos de testes, tal como se 

pode vir a constatar a partir da consulta do gráfico infra. Depois da aplicação destes, passa-se ao 

estudo dos mesmos. 

https://www.onze.com.br/blog/prova-de-selecao/
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Das avaliações descritas no quadro anterior deram origem à elaboração de 196 registos escritos. 

Das quais, se destacam 129 informações , 42 elementos escritos e classificados no item “outros” 

e ainda a elaboração de 21 relatórios psicológicos.  

 

O gráfico que se segue, traduz os encaminhamentos efetuados em número de 51. Observa-se 

que foram realizados 14 encaminhamentos para rastreio da fala, foram orientados 8 fregueses 

para consultas com os médicos de família, consultas de otorrinolaringologia e 6 para 

oftalmologia.  

Procedeu-se ainda ao encaminhamento de jovens para o Espaço S.  
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Aguardam-se os resultados destas diligências que foram tomadas no decurso das intervenções, 

no sentido de obter informação complementar às avaliações e desta forma adequar as 

medidas/estratégias já tomadas. 

 

Finalizando, refira-se que foram abrangidas 67 famílias, resultantes da intervenção do Gabinete 

de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche. 
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AÇÃO SOCIAL 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório consiste na apresentação e avaliação do serviço prestado pela ação social 

aos utentes da freguesia de Alcabideche no período de julho a setembro de 2022. 

Neste período foram realizados 156 atendimentos, dos quais uns presenciais e outros 

telefonicamente. 

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. 

1. 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 os seguintes subsídios: 

 Pagamentos para aquisição de óculos; 

 Pagamento de rendas; 
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 Pagamento de mensalidades de CAF; 

 Pagamento de mensalidades de AAAF; 

 Pagamento de faturas de luz; 

 Pagamento de receitas médicas; 

 Pagamento de faturas de água. 

Perante as diversas situações, a ação social da junta, presta todo o apoio necessário em prol das 

famílias, da freguesia de Alcabideche. 

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 Convívios 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, ensaio 

do grupo coral, artes decorativas e outras atividades, em parceria com a Câmara Municipal de 

Cascais. 

2.2. Passeio a Salvaterra de Magos 

Realizou-se no dia 15 de julho, o passeio a Salvaterra de Magos, em que participaram 100 

seniores dos vários centros de convívio e associações da freguesia.  

Neste passeio visitamos a Falcoaria Real, Museu do Rio, e a famosa casa Típica Avieira, 

situada na aldeia de Escaroupim. 

Foi realizado também o passeio de barco, onde podemos apreciar a fauna e flora 
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2.3. Programa “ Praia Senior” 

Realizou-se o prgrama “ Praia senior” , é um  projeto dedicado á população senior, pretende 

promover o envelhecimento activo e saudável.Tem como principal, objetivo proporcionar 

momentos de convivio e de lazer.Contribuindo para a ocupação de tempos livres, prevenindo 

situações de isolamento. No período de 4 de Julho a 14 de julho, realizou-se esta atividade,  na 

praia do Estoril.O transporte foi cedido pela junta de freguesia.Participaram 38 seniores. Para 

finalizar a atividade proporcionamos um almoço convivío,aos participantes. 
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2.4. Projeto “ Férias Verão Seniores” 

Realizaram-se as férias para os idosos em dois turnos , no período de 26 de Agosto a 2 de 

setembro e o segundo de 3 de Setembro a 10 de Setembro, Castelo de Vide. Visitamos 

algumas localidades, como Èvora, Marvão, Campo Maior,Portas de Rodão, Valencia de 

Alcantara e Caceres. Participaram seniores de várias localidades, no total de 73 seniores. 

Pretendemos com estes encontros que haja convívio, entre os participantes, e  

conhecimento  das várias riquezas do nosso país. 

  

3. PROJETOS DA JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE EM PARCERIA COM CÂMARA 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 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. 
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Realizaram-se as inscrições para a hidroginástica que iniciaram as aulas no dia 15 de 

setembro. 

3.2. Ajudas Técnicas 

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

articuladas, andarilhos e cadeiras de rodas. Estes equipamentos são indispiensaveis para a 

autonomia e integração de pessoas com deficiência e dependencia total ou parcial , 

permanente ou temporária. 

3.3. Melhor Saúde 

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

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

contribuir para uma melhor qualidade de vida. Beneficiam mensalmente deste projeto 40 

famílias com um pacote de fraldas. 

3.4. Bolsas Sociais  

Este é um projeto a nível concelhio do qual a Junta de Freguesia é parceira. Tem como 

objetivo apoiar agregados familiares que não tenham conseguido vaga numa IPSS e que 

não disponham de recursos financeiros suficientes para poder inscrever as suas crianças 

até aos 36 meses em creches da rede privada da sua área de residência que tenham 

aderido a esta iniciativa. Os valores das Bolsas Sociais são diferenciados de acordo com o 

escalão do Abono de Família dos respetivos agregados, cabe à Técnica de Ação Social da 

Junta de Freguesia fazer a avaliação das candidaturas que são referentes à Freguesia de 

Alcabideche. Inscreveram-se 47 famílias, foram integradas 17 crianças. Algumas famílias 

encontram-se em lista de espera, outras já foram colocadas em creches. Nos jardins de 

infância inscreveram-se 7 famílias e foram integradas 5 crianças, duas desistiram. 

4. REDE SOCIAL  

Comissão Social de Freguesia de Alcabideche 

No âmbito da analise das responsabilidades da Comissão social de freguesia de Alcabideche, foi 

desenhado um plano de ação, na sequencia da reflexão que foi efetuada sobre as mesmas, em 

que foram discutidas com a equipa técnica do CLAS. O novo plano de ação tem como foco o 

desenvolvimento da comissão de freguesia, em vez de intervenção social direta. 
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Tendo sido definidos como objetivo geral 1: promover a partilha de recursos, e como objetivos 

específicos, identificar as necessidades da freguesia, identificar projetos e respostas, que 

existam na freguesia.  

Objetivo geral 2: promover a comunicação na CSFA, e como objetivo especifico, implementar 

plano de comunicação, atualizar e divulgar o guia de recursos existente e a implementação de 

plataforma de gestão dos apoios sociais da freguesia. 

Objetivo geral 3: Plano de ação, tendo como objetivo específicos, a elaboração e aprovação e 

execução do plano de ação. 

Pretendemos que os objetivos e iniciativas sejam cumpridos e que todos contribuam.  

5. Grupo Técnico concelhio para as situações de insalubridade. 

Este grupo reúne mensalmente, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, para a 

revisão dos casos em acompanhamento. 

São realizadas visitas domiciliárias, para conhecimento das situações sinalizadas, por algumas 

instituições que fazem parte deste grupo, como a GNR, Câmara, Junta de Freguesia, Centro de 

Saúde, Proteção Civil, Segurança Social, Policia Municipal, PSP, Hospital de Cascais, entre outras.  

Estas instituições pretendem dar a conhecer as situações, e, em grupo, verificar a melhor forma 

para arranjar a melhor solução. 
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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS 

CARENCIADAS (POAPMC) E CARTÃO SOLIDÁRIO 
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Neste trimestre, o POAPMC manteve a sua atividade e na semelhança no trimestre anterior, 

perante uma questão nacional de diminuição do número de beneficiários. Durante a pandemia 

foram tomadas diversas medidas com vista à mitigação das necessidades das famílias, com 

destaque para o aumento temporário e transitório do número de destinatários finais até 

120.000, bem como a suspensão das revalidações automáticas trimestrais de destinatários do 

POAPMC. De acordo com informação da Segurança Social “Tendo em conta a evolução favorável 

da situação epidemiológica no nosso País, e a progressiva normalidade das atividades em geral, 

este é o momento de ser retomada a reavaliação trimestral de destinatários no POAPMC e 

gradualmente se proceder à redefinição do número de destinatários finais até ao limiar dos 

90.000, tendo por base os critérios definidos, nomeadamente de avaliação da carência 

económica e alimentar.” 

Neste momento são apoiadas 471 famílias no âmbito do POAPMC, com a seguinte 

caracterização: 

 

No entanto e perante nova avaliação a todas as entidades parceiras, estão reunidas condições 

para manter o número de beneficiários anterior 120 000, podendo a Junta de Freguesia de 
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Alcabideche por indicação da Segurança Social abranger novas famílias, conseguindo assim dar 

resposta a lista de espera de 27 famílias em lista, que corresponde a 76 pessoas. 

A necessidade das famílias, refletida da falta de produtos que havia sido sentida no 1e 2º 

trimestre tende a diminuir. No 2º trimestre, assistimos ao regresso de alguns produtos, como o 

leite e o azeite e no 3º trimestre regressou o arroz, a bolacha e a ervilha.  

Em relação ao Cartão Mais Solidário, da 1ª fase, os pedidos mantêm-se e a distribuição dos 

mesmos. Até ao momento o total de apoio com cartões reflete-se em 72 200,00€. 

No 3º semestre, mais concretamente no mês de julho realizou-se a candidatura da Junta de 

Freguesia de Alcabideche ao Selo de Reconhecimento de Intervenção Social Sénior e durante o 

mês de Agosto decorreu a votação, tendo a Junta de Freguesia de Alcabideche obtido o prémio 

de Reconhecimento de Intervenção Social Sénior Recomendado 2022.  

A candidatura de reconhecimento de Intervenção Social Sénior teve como principal objetivo 

apresentar os programas e projetos realizados na Freguesia de Alcabideche. Os programas e 

projetos enunciados na candidatura demonstraram a preocupação da Freguesia de Alcabideche e 

do Concelho de Cascais em estar presente ativamente, dando respostas variadas, seja em termos 

de programas mais específicos de apoio ou à realização de eventos que abordem problemáticas e 

necessidades com que a sociedade se vai deparando no processo de envelhecimento. Um dos 

objetivos da candidatura foi também dar a conhecer o trabalho desenvolvido na Junta de 

Freguesia, mais concretamente no Gabinete de Ação Social, que mantem uma intervenção 

próxima da população, assumindo um papel de relevo na resolução dos problemas concretos da 

comunidade, prestando um conjunto de serviços e iniciativas à população, com o objetivo de 

apoiar os cidadãos, na melhoria das suas capacidades e na resolução das suas necessidades. Este 

prémio será entregue no dia 12 de outubro com uma cerimónia a realizar-se em Óbidos. 
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INFORMÁTICA 
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PARQUE INFORMÁTICO 

 Balcão virtual – Utilizadores criados: 89 (+3 novos no terceiro trimestre de 2022) 

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/  

 Reciclagem de toners, tinteiros e acessórios informáticos obsoletos e/ou avariados. 

 HELPDESK: 

a.  Sede da Junta 

b. Complexo Desportivo de Alcabideche 

c. Cemitério de Alcabideche 

d. Escolas Básicas e Jardins de Infância 

i. EB Malangatana (Nº de intervenções: 1) 

ii. EB Fernando José dos Santos (Nº de intervenções: 3) 

iii. EB/JI Fernando Teixeira Lopes (Nº de intervenções: 5) 

iv. EB/JI Malveira da Serra (Nº de intervenções: 3) 

v. EB/JI Maria Margarida Rodrigues (Nº de intervenções: 1) 

vi. EB/JI Alvide (Nº de intervenções: 4) 

vii. EB Bruno Nascimento (Nº de intervenções: 2) 

viii. EB/JI de Manique (Nº de intervenções: 5) 

  

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/
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DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

 Realização de cartazes para a Ação Social e serviços da Sede da Junta de Freguesia e 

Complexo Desportivo de Alcabideche. 

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

a. Amostras de conteúdo criado: 

 



 

68 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 

 



 

69 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 

 



 

70 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

3º Trimestre de 2022 
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INTERNET E WEB DESIGN 

 Criação de artigos na página de internet da freguesia e depois publicados e partilhados 

pelo Facebook e Instagram. 

 Foram criados mais de 47 artigos entre 29 de junho a 26 de setembro de 

2022 na rede de Facebook e Instagram. 

 Criação de artigos na página de internet: 

 EDITAL Nº2 / 2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2022 

 PEQUENOS HÁBITOS QUE AJUDAM A POUPAR ÁGUA E ELETRICIDADE 

GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 29 de junho a 26 de setembro de 2022. 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

 O crescimento nas redes sociais para o terceiro semestre de 2022 é de 7962 “Gosto” 

contabilizados no Facebook. 

 Conta do Instagram com 1516 seguidores. 

 Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados da rede social “Facebook” 

com referência ao nº total de gostos e seguidores adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 138 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 98 NOVOS SEGUIDORES 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 

 Alguns dados, de maior relevo, a destacar para o terceiro semestre de 2022, são os 1335 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 41 NOVOS “GOSTO” 
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ECONOMATO 

 Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque informático. 

 O parque atual das impressoras é: 

1. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 

2. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 

3. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 

4. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 

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

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

(Amoreira); 

7. Evolis Peble Badge 200 (Preto) / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave 

principal);  
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
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1.- ESTRUTURA E OCUPAÇÃO 

Durante o período a que se refere o presente relatório, os objetivos passaram por assegurar a 

continuidade dos protocolos e parcerias já existentes nas instalações do Complexo Desportivo de 

Alcabideche (assim como do seu reforço), com atividades desportivas pontuais e /ou regulares, 

para a utilização dos nossos espaços de prática desportiva. 

1.1.- Atividades Regulares 

1.1.1.- Pavilhão: 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 

b) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira; 

c) 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) Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate, de 2.ª a sábado; 

Nota: As aulas de grupo e desportos de combate, que foram mencionadas anteriormente, 

são: o Karaté, o Jiu-Jitsu e a Ginástica Acrobática. 

1.1.3.- Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

a) Atividades dinamizadas de 2.ª feira a sábado. 

1.1.4.- Campo de Ténis 

a) Prática informal da modalidade, sob a forma de aluguer, de 2.ª a Domingo; 

b) Atividades regulares referentes ao Projeto “Academia dos Champs”, todas as 4.ª e 

6.ª feiras. 
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1.1.5.– Piscina 

a) Atividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas (3.ª, 4.ª 

e 6.ª feiras); 

b) Atividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes - 6.ª feiras; 

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

d) Natação Pura – Aulas lecionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras e Sábados; 

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

f) Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª e 5.ª feiras e Sábados; 

g) Utilização Livre – Para usufruir todas os dias, de 2.ª feira a Sábado. 

1.2.- Atividades Extraordinárias 

Como pode verificar-se, através da observação do quadro (anexo 1), foram várias as 

atividades extraordinárias dinamizadas no período a que diz respeito o presente relatório.  

2.- QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

- Piscina: 

. Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos balneários; 

. Reparação/substituição de equipamentos (vestiários e zona técnica); 

. Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários); 

. Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, 

portas, luzes, tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de toalhetes 

para as mão e papel higiénico). 

- Pavilhão: 

. Substituição e/ou manutenção de equipamentos de apoio às atividades realizadas; 

. Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos balneários; 
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. Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, 

portas, luzes, tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de toalhetes 

para as mão e papel higiénico); 

. Reparação e manutenção de componentes das bancadas de apoio ao espaço 

polidesportivo.; 

3.- BALANÇO DE INSCRIÇÕES E/OU REINSCRIÇÕES DURANTE O TERCEIRO 

TRIMESTRE DE 2022 

No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 

inscrições/reinscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório, somando um 

total de 633 inscrições/reinscrições. 

 

  

318; 50%

6; 1%

309; 49%

Inscrições - Julho a Setembro de 2022

Julho Agosto Setembro
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Anexo 1 – Mapa de Atividades Extraordinárias 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 
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O presente relatório demonstra o registo de atividade no cemitério de Alcabideche, no terceiro 

trimestre de 2022, sendo que, no mês de setembro só está contabilizado até ao dia 14 setembro. 

 

  

INUMAÇÃO

ALUGUER - OSSÁRIO

LICENÇA - LOUSA

LICENÇA - BORDADURAS

EXUMAÇÕES

TRANSLADAÇÃO

ALUGUER - CAPELA PARA MISSA CORPO PRESENTE

AVERBAMENTO

VENDA - OSSÁRIO EM PRESTAÇÕES

ALUGUER - GAVETÃO 

VENDA - COLUMBÁRIO

TROCA FECHADURA 

VENDA - GAVETÃO

VENDA - GAVETÃO EM PRESTAÇÕES

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

CEMITÉRIO -ALCABIDECHE
3.º TRIMESTRE 2022 
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O cemitério de Alcabideche é visitado por centenas de pessoas, sabendo o executivo que este 

local é onde se encontram familiares e amigos queridos dos nossos fregueses, e como vem 

sendo nosso apanágio, temos como principal objetivo preservar, zelar e conservar este espaço. 

Assim sendo, procedemos à limpeza do cemitério com regularidade (conforme fotos abaixo). 

MESES JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL 

Inumações 16 17 2 35 

Exumações 13 6 0 19 

Venda Ossário em 

Prestações 

3 1 0 4 

Venda Gavetões 2 1 0 3 

Venda Columbário 0 0 0 0 

Venda Gavetão em 

Prestações 

1 1 0 2 

Aluguer Ossário 9 4 7 20 

Aluguer Gavetões 0 0 0 0 

 Licença de Lousa 6 2 2 10 

Licença de Berço ou 

Bordadura 

 

3 

 

2 

 

0 

 

5 

Transladações 2 4 3 9 

Aluguer Capela Missa 

Corpo Presente 

0 0 0 0 

Averbamentos 0 1 0 1 

Colocação Fechadura 1 2 0 3 
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Encontra-se na fase final, a construção do Cendrário, que vai servir para a colocação de todas as 

ossadas que forem para a vala comum depois de cremadas. Toda a parte envolvente a esta obra 

será um espaço verde. 
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No sentido do que já foi referido acima, para manter este espaço digno de ser visitado pelas 

famílias, este executivo, com regularidade, faz aluguer de contentor para recolha de entulhos e 

resíduos no Cemitério. 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 
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1. Inscrições para o ano letivo 2022/2023 

a) Contacto com os alunos do ano letivo anterior para marcação de horários 

b) Abertura das inscrições – Inserção dos alunos inscritos nos respetivos horários 

c) Marcação de aulas experimentais para os novos alunos 

d) Verificação exaustiva das modalidades contratadas e respetivos valores a cobrar nas 

mensalidades 

e) Elaboração do Excel das inscrições e horários 

f) Divisão dos alunos pelos professores e horários disponíveis 

g) Atendimento telefónico de antigos e novos alunos 

h) Contacto com as famílias que necessitam de pedido de bolsa de Ação Social para 

frequência na EMMG 

i) Processamento de 208 inscrições com atribuição correta de horários e professores (até dia 

16 de setembro) 

2. Qualificação dos espaços escolares 

a) Mudança das passwords de acesso ao wifi 

b) Arrumação e limpeza das salas 

c) Distribuição de equipamentos pelas salas 

d) Reposição de consumíveis 

e) Colocação de pilhas em todos os equipamentos eletrónicos 

f) Revisão do estado das cordas de todas as guitarras e baixos 

3. Pedido de elaboração do cartaz de inscrições para o corrente ano letivo, a ser distribuído por 

todas as escolas dos agrupamentos afetos à Junta de Freguesia 
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4. Participação de grupo de alunos na iniciativa Palco do Associativismo, na Feira do Artesanato 

do Estoril (7 de setembro, 21h) 

a) Escolha de repertório adequado ao espetáculo 

b) Ensaios para o concerto 

c) Realização do espetáculo 

5. No gráfico abaixo podemos observar a predominância do piano, enquanto instrumento que 

regista a maior procura 
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6. No gráfico seguinte está um estudo comparativo do número de inscrições em setembro, 

desde 2014 até à atualidade. Nota importante: o valor de setembro 2022 foi registado no dia 16 

de setembro. A estimativa é de que vamos crescer ainda mais este ano. 
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