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Introdução
Os meses constantes deste Relatório Trimestral são os
preferencialmente

utilizados

para

férias

quer

dos

utentes quer dos «Recursos Humanos».
Assim, nesta lógica é o período em que a execução do
plano de Actividades sofre alguma redução de trabalho
embora sejam também os meses em que se realizam as
reparações e manutenção dos equipamentos postos à
disposição dos utilizadores.
Passamos a descrever em pormenor as actividades mais
relevantes.
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Educação
O presente relatório refere-se ao trabalho desenvolvido no terceiro trimestre
de 2009, o qual coincide com o período de férias escolares.
Foi este tempo dedicado á preparação da nova época escolar, sobretudo o
que respeita ao concurso para professores das AEC’S, CAF’S e CASES
para as Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância, nas quais a
Junta é parceira nas Actividades de Enriquecimento Curricular.
Assim, e, de acordo com o disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008 de
27 de Fevereiro conjugado com o n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de Janeiro foi aberto procedimento concursal para a admissão de
professores e auxiliares de educação na modalidade de contrato em
funções públicas por tempo determinado – termo resolutivo certo a tempo
parcial.
O aviso foi publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), no Diário da
República (2.ª Série n.º 148 de 3 Agosto de 2009).
O processo de selecção de candidatos decorreu na 2.ª quinzena de Agosto
tendo as avaliações curriculares sido feitas juntamente com os
representantes dos Agrupamentos de Escolas de Alcabideche e Alapraia
(por serem agrupamentos a que integram os estabelecimentos onde
decorrem as Actividades de Enriquecimento Curricular.
O Júri, procedeu também ás entrevistas dos candidatos seleccionados e
procedeu-se á classificação final.
As listas de candidatos e respectivas notações foram afixados em lugar
público e no site da Junta de Freguesia de acordo com o previsto por Lei.
Assim, foi possível, no início do ano lectivo, ter colocado nos vários
Estabelecimentos de Ensino onde a Junta é parceiro ( E.B.1.º Ciclo n.º 1 de
Alcabideche; E.B.1.º Ciclo n.º 2 de Alcabideche; E.B.1.º Ciclo n.º 3 de
Alcoitão; E.B.1.º Ciclo de Bicesse, Jardim de Infância de Alcabideche,
Jardim de Infância de Bicesse) recursos humanos necessários ao bom
desempenho das actividades.
Versificaram-se ainda reuniões de planeamento com responsáveis das
Escolas com vista à população do ano escolar 2009/2010.
Continuação do Projecto Educativo «Brincar com a Matemática).
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Relatório de Actividade Psicológica

No período em compreendido entre 01 de Julho e 30 de Setembro de 2009, foram
efectuadas nas várias Escolas da Freguesia as seguintes intervenções:
• Conclusão de algumas observações Psicológicas
• Elaboração dos respectivos relatórios
• Reunião com os encarregados de educação
• Reunião com os professores titulares de turma
• Encaminhamento para outros serviços
• Reuniões nas escolas e serviços que requerem a presença da Técnica, a fim de
serem dadas informações consideradas relevantes
• Organização do material
• Planificação das actividades para o próximo ano9 lectivo
• De referir que o período a que este relatório se refere, os alunos encontrava-me de
férias.
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Apoio à Família
e
Enriquecimento Curricular
No mês de Julho decorreu a chamada «Interrupção Lectiva» que resultou no
acolhimento de 112 crianças no edifício «O Outro Lado da Escola 1, Jardim de
Infância de Alcabideche e Jardim de Infância de Bicesse, onde durante todo o
mês de Julho os Pais e Encarregados de Educação deixaram ao nosso cuidado
das 8:00 às 18:30 os seu filhos os quais acompanhados pelas nossas Técnicas,
tiveram um programa educativo diversificado que compreendeu, idas á praia,
utilização da piscina Municipal de Alcabideche, passeios lúdicos e de estudo em
autocarro da Junta, além de jogos, e expressões artísticas.
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Cultura
Espaço Montepio – Galeria de Arte
Decorreu neste trimestre as seguintes exposições:
• 25 de Julho a 8 de Agosto - Exposição de Pintura da artista Patrícia Santos
com o tema - «Intimidades».
• 05 a 19 de Setembro – Exposição de Desenho e Pintura do artista Pedro
Afonso com o tema «Desenhar aquilo que desenha».
• 22 de Setembro a 1 de Outubro - Exposição Colectiva de Pintura dos alunos
do atelier de pintura da Associação de Idosos de Santa Iria – Murches, com
o tema «Ideias e formas».

Escola de Música Michel Giacometti
Decorreu no mês de Julho um Workshop de música, no qual participaram 43
alunos e jovens músicos.
Iniciaram-se no Més de Setembro as inscrições para o novo ano lectivo,
verificando-se terem sido feitas 140 inscrições.

A Escola de Música Michel Giacometti, iniciará as aulas no dia 01 de Outubro,
com um programa que prevê o ensino da música – teórica e instrumentos;
Orquestra; Concertos; Técnica vocal e coro.
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Juventude
• Continuação do apoio ao Projecto «Geração ç», a funcionar nas instalações
da Junta de Freguesia.
• Parceria com a Câmara Municipal de Cascais, mo âmbito do Projecto
Playback, relativamente à utilização do Complexo Desportivo de
Alcabideche por jovens do Bairro da Adroana.
• Apoio à «Associação Juvenil + Cultura do Bairro Calouste Gulbenkian, para
efectivação das suas actividades nos dias 4 e 5 de Julho, Arraial com
Música Africana e danças.
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Parques Infantis
• Foram efectuadas as limpezas e manutenções dos Parques Infantis da
Praceta Maria Lamas do Parque Infantil do Complexo Desportivo de
Alcabideche.
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Desporto e Colectividades


Por ser um período de férias houve uma diminuição das
actividades

realizadas

pelas

Colectividades

e

Grupos

Desportivos, no entanto estivemos presentes em todas as
actividades realizadas e para as quais fomos convidados.



Apoiámos a Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e
Malveira pela realização do Banda Janes 2009 e em obras
feitas pela mesma.

• Apoiamos o Núcleo Sportinguita de Alcabideche, com
atribuição de um subsídio para aquisição do equipamento
para equipa de futsal.
Realizamos as sessões de apuramento para a Final no
Grupo

de

Instrução

Popular

da

Amoreira

e

Grupo

Recreativo e Familiar de Murches.
Realizamos o 4.º Festival de Coros «Associações e Centros
de Convívio da 3.ª Idade da Freguesia».
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Vozes da Freguesia
Realizamos a Final do 6.º Concurso Vozes da Freguesia no
Complexo desportivo de Alcabideche.

• Realizamos o 6.º Encontro de Bandas Filarmónicas da
Freguesia
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Recursos Humanos
• Continuação do acompanhamento da aplicação do Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP).
• Inicio e conclusão do processo de notificação aos funcionários dos pontos
atribuídos aos anos que não foram objecto de classificação, dando
cumprimento ao estipulado na Lei n.º 12-A/2008, de 21 de Fevereiro. Este
processo tem em conta a relevância de desempenho para efeitos de
alteração de posicionamento remuneratório.
• Aprovada, por necessidade imperiosa de serviços e racionalização de meios
humanos, a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal, para posterior rectificação
pela Assembleia de Freguesia.
• Realização do processo de admissão de professores, educadores,
auxiliares e professores de música para o Enriquecimento Curricular das
Escolas do 1.º Ciclo, Jardins de Infância e Escola de Música Michel
Giacometti.
• Foram iniciados a introdução de dados para a informatização dos dados do
Cemitério de Alcabideche uma vez que o Ministério Público nos deu a
possibilidade de termos um Cidadão a cumprir Serviço Cívico.
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Acção Social
Continuação das ajudas a carenciados, e a famílias com parcos recursos.
Verifica-se situações continuadas de pedidos de ajuda para pagamento de água e
electricidade.
Também existiram, mais comparas de óculos para crianças de famílias com
problemas financeiros.

Plano de Actividades e Apoio à 3.ª Idade e Juventude
• Apoio jurídico a Fregueses com situações judiciais complicadas.
• Continuação de apoio a situações de risco do foro da toxicodependência.
Programa de Apoio à 3.ª Idade
• Continuação do Project de ajudas técnicas.
• Continuação do projecto de seniores em movimento.
• Apoio com Hidroginástica e Ginástica Sénior
• Apoio Técnico ao funcionamento das Associações e Centros de Convívio da
3.ª Idade
• Oferta de Bolo de Aniversário às Associações e Centros de Convívio.
• Fim da Colónia de férias aberta.

Programa de Apoio à Juventude
• Transporte de alunos para viagens de estudo de fim de curso.
• Apoio à Associação Juvenil + Cultura do B.º Calouste Gulbenkian para
levarem a efeito o Arraial nos dias 4 e 5 de Julho.
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Salubridade
(Cemitério)
• Realizado o corte de ervas daninhas e posterior aplicação de herbicidas.
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Meio Ambiente
No período em apreço iniciou-se a construção da zona verde de Bicesse,
com a limpeza do terreno, reconstrução do muro de pedra á vista colocação
de rega gota a gota automática plantação de espécies florícolas.
Colocado um gradeamento de protecção com respectiva metalização e
pintura a tinta verde-garrafa.

Início da construção de um espaço verde dentro da rotunda do Patino.
Alteração do Projecto inicial.
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Higiene e Limpeza
Continuação do recurso à E.M.A.C – Empresa Municipal para a limpeza na via
pública e corte de matos em terrenos públicos.
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Obras
•

Realização da obra de construção do Parque de Jogos da Escola Básica
do 1.º Ciclo de Amoreira 1.

•

Conclusão da construção da cobertura da vala comum, pinturas
exteriores.

•

Construção de um abrigo de transporte público na Malveira da Serra.

•

Obras de requalificação do edifício «O Outro Lado da Escola 1» com
pinturas interiores, exteriores, e tetos, arranjo de estores, colocação de
móveis de cozinha em alumínio, substituição do pavimento de alcatifa
por linóleo, arranjo de casas de banho, portas, maçanetas de portas,
colocação de uma porta dobradiça para separar duas salas de aula.

•

Reparação, manutenção, beneficiação do equipamento da Piscina. (vide
folha própria).

•

Reparação e pinturas do chafariz de Cima em Janes.

•

Reparações e manutenções diversas no Complexo Desportivo de
Alcabideche.

•

Limpeza geral do Complexo Desportivo de Alcabideche.

•

Repintura do Chafariz de Bicesse.

•

Colocação de rede protectora divisório no Carrascal de Alvide.

•

Colocação de bancos de Jardim.

•

Arranjo do pavimento com colocação de bancos no logradouro do
Complexo Desportivo de Alcabideche.

•

Arranjo do bebedouro público do Complexo Desportivo de Alcabideche.
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Sinalização e Trânsito
• Repintura de passadeiras de peões em Bicesse.
• Colocação de placas direccionais na Malveira da Serra.
• Colocação de ferros em «U» em diversos locais da Freguesia.
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Actividades Económicas
Manutenção e abertura ao Público da Feira de Levante da Freguesia, no Recinto
de Feiras da Adroana, às 3.as Feiras
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Complexo Desportivo de Alcabideche

Relatório de Actividades
1 de Julho a 30 de Setembro 2009

20

Junta de Freguesia de Alcabideche

Nave
QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS CDA

3º Trimestre de 2009
DATA

29 JUN. A
25 JUL.
04 JUL.

06 A 26
JUL.
31 JUL E 01
AGO.
17 A 23
AGO.

17 A 21
SET.

EVENTO

FÉRIAS
DESPORTIVAS DO
CDA - 2 TURNOS
JORNADA
DOTORNEIO FUSAL
DA SECURITAS
TORNEIO DE FUTSAL
DO NUCL.
SPORTINGUISTA DE
ALCABIDECHE
FESTIVAL DE HIP
HOP
LIMPEZA GERAL DAS
INSTALAÇÕES
IV FESTIVAL DE
COROS; VI
CONCURSO “VOZES
DA FREGUESIA”; VI
ENCONTRO DE
BANDAS

OCUP.
TOTAL/H

DUR.
EVENTO/H

PEDIDO
POR

Alternando entre a Nave,
Ginásio, Court Ténis, Exterior e
Piscina – 160 horas

ORG.

PROF. ª Mª
ANTÓNIA
LEMOS

2 H - NAVE

2 H - NAVE

SECURITAS

IDEM

51 H – NAVE

51 H – NAVE

NSA/JFA

NSA

29 H – NAVE

3 H - NAVE

73 H – NAVE
40H - GINÁSIO

JFA/CULT
URSOL

JFA

IDEM

- 13 Jul a 21 Ago – Renovação das inscrições para 2009/2010, dos utentes das modalidades
c/ professor do CDA (pavilhão e piscina)
- 17 a 23 Ago. – Limpeza Geral das instalações do Pavilhão
- 01 Set. - Inicio da época desportiva 2009/2010 e recomeço das actividades do CDA
– Abertura das inscrições para novos utentes das modalidades c/ professor do
CDA
- 14 Set – Inicio do ano lectivo
- 22 Set. – Abertura das inscrições p/ as aulas de Hidroterapia dos utentes dos Centros de
Dia da Freguesia
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Piscina Municipal de Alcabideche

No período em apreço cumpriu-se o horário estabelecido das 08H00 às 23H00 de 2.ª Feira a Sábado, no
mês de Julho, praticando-se todas as modalidades conhecidas.
Paragem durante o mês de Agosto para desmontagem das 3 linhas de caldeiras, reparação das mesmas,
montagem e afinação.
Desmonte de manómetros, condutas para limpeza e afinação.
No mês de Setembro deu-se início às inscrições de utentes e começaram as actividades programadas.
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