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INTRODUÇÃO 

A presente diretiva orientadora do trabalho a executar em 2013 a que se resolveu chamar, por força da Lei, «Opções do 

Plano 2013, enferma logo à partida de reduções substantivas de verbas. 

A Câmara Municipal de Cascais mantem a mesma verba de 2012 para 2013 ou seja de 261.200,00€, mas o pior é que o 

Governo Central, apesar dos Censos 2011 ter provado que a população da Freguesia cresceu para 42.160 habitantes, ou 

seja mais 32,6% do que em 2001, a verba aprovada em Orçamento de Estado para a Freguesia de Alcabideche é de 

274.500,00€, ou seja na prática a mesma de 2012. 

Sendo o total previsto a receber, de 535.700,00€ teremos que trabalhar muito para alcançar o Orçamento 2013 que se 

estima em mais de 2.000.000,00€, embora transite ½ milhão de Euros da Câmara Municipal de Cascais para execução d0s 

Orçamento Participativo 2011 e 2012.  
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EDUCAÇÃO 

 Apoio a Projetos Educativos nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Pré – Primárias da Freguesia, no âmbito da Educação Artística e da 

Educação Ambiental. 

 Projecto «Palestras de Outono» nas Escolas Secundárias da Freguesia. 

 Comemorações do Dia Mundial da Criança com actividade condizente com a idade dos alunos das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Pré – 

Primárias. 

 Protocolo de parceria com a Câmara Municipal de Cascais, Agrupamento de Escolas de Alcabideche e Agrupamento de Escolas de 

Alapraia para execução das AEC, CAF (Interrupções Lectivas) e CASES. 

  Apoio psicológico aos alunos das Escolas Básicas do 1.º Ciclo a pedido das mesmas. 

 Apoio nos transportes de alunos para deslocações de estudo ou lúdicas. 

 Apoio a eventos desportivos organizados pelas Escolas Básicas do 1.º Ciclo. 

 Comemoração do São Martinho com alunos das pré-primárias com oferta de castanhas e um pequeno espectáculo. 

 De acordo com os Agrupamentos de Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia, incentivar visitas de alunos á sede da Junta de Freguesia. 

 De acordo com os Agrupamentos de Escolas do 1.º Ciclo, promover visitas ao Moinho Ibn Mucana, Parque Natural Sintra – Cascais e ao 

Monumento do Poeta Ibn Mucana. 
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PARQUES INFANTIS 

Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais 

 Limpeza e manutenção dos Parques Infantis existentes na Freguesia, tais como: 

 

- Parque Infantil da Praceta Maria Lamas – Alcabideche 

- Parque Infantil do Bairro Irene – Alvide 

- Parque Infantil do Complexo Desportivo de Alcabideche 

- Parque Infantil dos Unidos da Penha Longa 

- Parque Infantil do Carrascal de Alvide 

 

 Apoiar a População da Malveira da Serra nas diligências junto da Câmara Municipal de Cascais para a construção de um parque infantil. 

 

 Reconstrução / Recuperação do Parque Infantil da Urbanização Outeiro dos Cucos no Pai do Vento. 
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Juventude 

 Manutenção da Loja «Geração C» existente no edifício sede da Junta de Freguesia para uso dos nossos Fregueses e alunos das 

escolas sediadas em Alcabideche, nomeadamente na utilização dos sistemas informáticos disponíveis nas lojas. 

 

 Apoio a todas as Associações de Jovens desde que sediadas da Freguesia de Alcabideche que apresentem projectos válidos com 

jovens carenciados desde que cumpram os requisitos do «Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo». 

 

 Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais no âmbito da Juventude «Projeto Junta Jovem - 2013»  
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CULTURA 

 Comemorações do 172.º Aniversário da Freguesia de Alcabideche. 

 

 Dinamização do Espaço Montepio com Galeria de Arte, Conferencias, Exposições Diversas, Estúdio de Gravação, Audições de Música 

Clássica e Aulas da Escola de Música Michel Giacometti.   

 

 Comemoração do Carnaval junto da população Idosa mais tradicionalista englobando diversos grupos de mascarados, com atribuição 

de um pequeno prémio á melhor mascara. 

 

 Comemorações do «25 de Abril». 

 

 Comemorações dos Santos Populares – Tradição Popular com arraial, sardinhada e baile. 

 

 Apoio á Escola de Música Michel Giacometti da Junta de Freguesia, assim como ao seu corpo Docente.  

Estimular os alunos da Escola, na manutenção das vertentes:  
 

 Orquestra «Al-Qabaq». 

 Recitais. 

 Música clássica. 

 Música Rock. 

 Musicais e coros. 

 Audições. 

 Manter o acordo de cedência da Sala de Espectáculos do Grupo Musical e Desportivo 1.º de Julho de Alcoitão, para audições da Escola 

de Música e eventos musicais.  

 

 Apoio a diversos Grupos Culturais da Freguesia desde que o solicitem e ao abrigo do regulamento em vigor. 
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DESPORTO E COLECTIVIDADES 

 Realização do «IX Encontro de Bandas Filarmónicas» da Freguesia no Verão de 2013, representando as mesmas as três Colectividades 

a que pertencem (Sociedade Musical Sportiva Alvidense, Sociedade de Instrução e Recreio de Janes de Malveira, Sociedade Familiar e 

Recreativa da Malveira da Serra). 

 

 Realização do «II Encontro Artístico» das Colectividades. 

 

 Analisar os pedidos de apoio solicitados através do «Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo», que nos sejam dirigidos 

pelas Colectividades, Grupos Desportivos e Associações da Freguesia de Alcabideche. 

 

 Realização do «IV Grande Prémio de Atletismo da Freguesia» (Corrida do Pisão) em colaboração como Grupo Musical e Desportivo 1.º 

de Julho de Alcoitão e Núcleo de Atletismo de Alcabideche.  

 

 Realização do «XI Festival Gímnico da Freguesia», no Complexo Desportivo de Alcabideche. 

 

 Realização do «X Festival Aquático da Freguesia», na Piscina Municipal de Alcabideche. 

 

 Apoio á Equipa de Natação da Piscina Municipal de Alcabideche. 

 

 Manter e apoiar as Férias Desportivas a realizar no Complexo Desportivo de Alcabideche, durante o mês de Julho de 2013. 

 

 Aquisição de equipamentos desportivos para Complexo Desportivo de Alcabideche. 

 

 Manutenção durante toda a época desportiva dos equipamentos e instalações desportivas existentes. 

 

 Realizar em parceria com o Núcleo Sportinguista de Alcabideche o «IX Torneio de Futsal» em escalões infantis «Taça Freguesia de 

Alcabideche», no Complexo Desportivo de Alcabideche, no fim-de-semana da Páscoa. 

 

 Realizar em parceria com a Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira e o Clube Terras de Aventura, a prova «13 Km do 

Guincho» a contar para o Circuito Nacional de Montanha. 

 

 Realizar em parceria com a Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira e o Clube Terras de Aventura, a «Corrida do Monge», 

prova a contar para o Circuito Nacional de Montanha. 

 

 Apoio ao Núcleo Sportinguista de Alcabideche, cedendo-lhe o Pavilhão (CDA), para puder proceder aos treinos e jogos dos vários 

escalões em que se encontra Federado.  
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 Apoio ao Grupo Familiar e Recreativo de Murches, com utilização do pavilhão da Escola 2+3 de Alcabideche, para puderem proceder aos 

treinos dos escalões de Futsal em que se encontram Federados e que por falta de horário não podem ser efectuados no pavilhão do 

CDA. 
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RECURSOS HUMANOS 

 Aplicação do SIADAP – 2013. 

 

 Abertura de Concurso Público para admissão de Professores, Educadores, Auxiliares de Educação e Auxiliares de Limpeza, para o 

Enriquecimento Curricular, componente de Apoio á Família e componente Sócio – Educativa para o Ano Lectivo 2013/2014. 

 

 Abertura de Concurso Público para admissão de professores para a Escola de Música Michel Giacometti, Ano lectivo 2013/2014. 

 

 Abertura de Concurso Público para admissão de Assistente Operacionais (coveiros). 

 

 Abertura a condições de Mobilidade Internacional temporária dos Recursos Humanos da Junta de Freguesia, através dos mecanismos 

para este fim criados pela DGAEP. 

 

 Manter a colaboração existente com o IFP, Centro de Emprego e Reinserção Social / Delegação Regional de Lisboa em Cascais, para a 

colocação ao serviço da Junta de Freguesia de desempregados, evitando o seu isolamento e marginalização.  
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ACÇÃO SOCIAL 

Desenvolveremos três planos de Actividades abrangendo a 3.ª Idade, Infância e Juventude: 

 Plano de Apoio à 3.ª Idade. 

 Plano de Actividades para a 3.ª Idade. 

 Plano de Apoio à Infância e Juventude. 

Descrevemos seguidamente os conteúdos destes planos: 

Plano de Apoio para a 3ª Idade 

 Projecto «Melhor Saúde». 

 Empréstimo de «Ajudas Técnicas». 

 Apoio Psicológico a todos os que apresentem necessidades do foro psíquico. 

 Apoio a famílias carenciadas com entrega de cabazes de Natal. 

 Aplicação em todas as situações de carência e emergência do «Regulamento para Atribuição de Subsídios de Carência / Emergência no 

Âmbito da Acção Social na Freguesia de Alcabideche». 

Plano de Atividades para a 3ª Idade 

 Projecto «Seniores em Movimento» (Hidroginástica e Educação Física). 

  Apoio Técnico ao funcionamento das Associações e Centros de Convívio. 

 Presença nos Aniversários das Associações e Centros de Convívio com oferta de bolo de Aniversário e placa comemorativa.  

 VII Festival de Coros das Associações e Centros de Convívio da 3.ª Idade. 

 Festejos do Carnaval (cegada ou baile com oferta de lanche). 

 Passeio a Fátima. 

 Colónia de Férias fora do Concelho. 

 Colónia de «Férias Aberta» em praia do Concelho de Cascais ( 15 dias). 

 Comemoração do São Martinho (almoço e passeio). 

 Exposição e Venda de Natal das Associações e Centros de Convívio da 3:ª Idade no edifício Espaço – Montepio. 

 Oferta de «Almoço de Natal aos carenciados indicados pelas Associações e Centros de Convívio e validados pela nossa técnica de 

Acção Social. 
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Plano de Apoio à Infância e Juventude 

 Apoio à compra de livros escolares conforme o Artigo 1.º, n.º4, alínea c, do «Regulamento para Atribuição de Subsídios de Carência / 

Emergência no Âmbito da Acção Social na Freguesia de Alcabideche». 

 

 Apoio á compra de óculos por indicação das Escolas, conforme o Artigo 1.º, n.º4, alínea b, do «Regulamento para Atribuição de 

Subsídios de Carência / Emergência no Âmbito da Acção Social na Freguesia de Alcabideche». 

 

 Apoio monetário aos alunos das Escolas Secundárias através da Associação de Pais para o fornecimento de refeições a alunos 

carenciados no âmbito do Artigo 1.º, n.º4 alínea c do «Regulamento para Atribuição de Subsídios de Carência / Emergência no Âmbito 

da Acção Social na Freguesia de Alcabideche, «Projeto Rede em Movimento». 

 

 Apoio a projectos Juvenis devidamente apresentados com bases sólidas e de interesse para a Juventude da Freguesia de Alcabideche. 

 

 Apoio ao «Projeto da Escola Socio Desportiva», dos Salesianos de Manique dedicada a jovens carenciados. 
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Protocolos no âmbito da Acão Social com a Câmara Municipal de Cascais 

 Projecto «Seniores em Movimento»  

 Participação na Hidroginástica e Educação Física nas Associações de Idosos e Centros de Convívio da Freguesia.  

 Projecto «Melhor Saúde» 

 Distribuição de fraldas a utentes carenciados da Freguesia com grandes dificuldades económicas devidamente 

comprovadas. 

 Projecto «Ajudas Técnicas» 

 Aluguer a preços simbólicos de equipamento a famílias carenciadas tais como camas articuladas, cadeiras de rodas e 

canadianas, etc. 

 Projeto «Bolsas Sociais» 

 Apoio no âmbito social de integração de crianças dos 0 aos 36 meses em creches particulares. 
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SALUBRIDADE – CEMITÉRIO  

 Limpeza do cemitério. 

 Manutenção e conservação da zona verde do cemitério. 

Investimentos 

 Pequenas obras de manutenção. 

 Aquisição de uma máquina escavadora de rastos de borracha, giratória e balde, para abertura de covas. 
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MEIO AMBIENTE 

 Conservação e manutenção do Jardim envolvente ao Moinho Ibn Mucana. 

 Colaborar com a Câmara Municipal de Cascais e Cascais Ambiente – EMAC na melhoria do Ambiente quer no Parque Natural Sintra – 

Cascais, quer em zonas urbanas onde seja necessária uma requalificação ambiental, informando o Município e a Cascais Ambiente – 

EMAC, das zonas degradadas ou passíveis de requalificação. 

 2013 – Ano Internacional das Nações Unidas para a Cooperação pela Água – Promover iniciativas de divulgação e promoção das 

necessidades e desafios envolvidos na gestão e utilização dos Recursos Hídricos.  
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TOPONÍMIA 

Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais 

 Continuação de colocação de placas toponímicas, quer as que estão em stock quer as novas aprovações toponímicas. 

 Limpeza de grafites em placas toponímicas. 

 Reparação de placas toponímicas vandalizadas existentes na via pública. 

 Reparação de placas toponímicas acidentadas. 
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OBRAS 

 Continuar a insistir com a Câmara Municipal de Cascais para a construção de passeios para peões, nos locais da Freguesia onde não 

existem. 

 

 Colocação de um raile de proteção na estrada Municipal, Alcabideche – Pisão. 

 

 Continuar a solicitar à Câmara Municipal de Cascais a melhoria da iluminação pública. 

 

 Cobertura do anfiteatro exterior do Complexo Desportivo de Alcabideche. 

 

 Solicitar à Câmara Municipal de Cascais a colocação de bancos, floreiras ou outros elementos de decoração urbana para o Largo 5 de 

Outubro em Alcabideche. 

 

 Construção de um espaço ajardinado na margem direita da Ribeira de Manique, junto á variante. 

 

 Repintura exterior do edifício do Antigo Mercado onde funciona a Associação de Bem Estar Social Juventude e 3.ª Idade de 

Alcabideche e Escola de Música Michel Giacometti, da Junta de Freguesia de Alcabideche. 

Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais 

 Manutenção e reparação dos abrigos de paragens de autocarros. 

 Revisão anual em Agosto de todo o equipamento da casa das caldeiras da Piscina Municipal de Alcabideche. 

 Revisão ou substituição das caldeiras e depósito de água quente dos balneários do pavilhão do Complexo Desportivo de Alcabideche. 

 Execução de pedidos de Fregueses para a manutenção de espaços públicos. 

 Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais: 

 Orçamento participativo 2011 

 Construção do acesso pedonal ao CascaiShopping. 

 Construção de passeios na estrada Janes / Malveira da Serra  (Avenida Nossa Senhora da Assunção). 

 Orçamento Participativo 2012 
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SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 Solicitar à Câmara Municipal de Cascais a colocação de bandas anti – velocidade em diversos locais da Freguesia. 

 Incentivar a Câmara Municipal de Cascais a prosseguir os estudos de tráfego para a instalação de um só sentido na Rua de Cascais 

(Alcabideche), complementando com passeio pedonal. 

 

Protocolo com a Câmara Municipal de Cascais 

 Colocação de espelhos parabólicos em diversos locais da Freguesia. 

 

 Colocação de ferros em «U» para obstar o estacionamento abusivo de viaturas em passeios. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Abertura do Mercado da Adroana às 3.as Feiras das 08:00h às 16:00h. 

 

 Solicitar à Câmara Municipal de Cascais a colocação de placas indicativas de restauração. 

 

 Sugerir à Câmara Municipal de Cascais a emissão de uma brochura com um Roteiro Gastronómico da Freguesia de Alcabideche a ser 

distribuído nos locais frequentados por turistas tais como: Hotéis, Parque de Campismo e Posto de Turismo de Cascais. 
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PROTECÇÃO CIVIL 

 Continuação de presença em reuniões quando convocado pela Protecção Civil de Cascais quer para a Defesa da Floresta quer para a 

Segurança no Concelho. 

 

 Cooperação com as forças Policiais da Freguesia de Alcabideche – G.N.R. e Policia Municipal. 

 

 Colaboração e apoio aos Bombeiros de Alcabideche, sempre que solicitado. 
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PROTOCOLO 

GESTÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
E 

PISCINA MUNICIPAL DE ALCABIDECHE 
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PAVILHÃO DE ALCABIDECHE 
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I. Horário  
Relativamente ao horário de funcionamento do Pavilhão de Alcabideche não existirão alterações relativamente à época anterior, mantendo-se o 
horário de 2ª Feira a 6ª Feira das 8:00h às 23:00h e de Sábado a Domingo das 9:00h às 23:00h. 
 
Relativamente ao Pavilhão planeamos para o ano de 2013 à semelhança dos anos anteriores e de forma regular a ocupação com as aulas 
curriculares da disciplina de Educação Física e as ATIVIDADES de Desporto Escolar da Escola Sec. Ibn Mucana, respectivamente todos os dias úteis 
das 08h30 às 16h30 e de 2ª a 5ªF entre as 16h30 e as 18h00. Sendo o enquadramento técnico e pedagógico das aulas da inteira 
responsabilidade do grupo de educação física da referida escola.  
Também planeamos para 2013 e durante todos os dias úteis a realização dos treinos das equipas de FutSal presentes na freguesia. 
 
De acordo com o quadro competitivo da Ass. de Futebol de Lisboa, estas equipas disputarão ainda os seus jogos oficiais nestas instalações 
durante os Fins-de-Semana. 
  
Decorrerão ainda semanalmente os jogos não competitivos de equipas particulares de FutSal e de outras modalidades.  
 
Para além destas ATIVIDADES regulares ocorrerão ainda durante o ano de 2013 as ATIVIDADES extraordinárias, as quais irão sendo marcadas e 
realizadas conforme as solicitações. 
 
 

GINÁSIO E CORTE DE TÉNIS 
 
Tal como no ano anterior serão durante o ano de 2013 realizadas no Ginásio as aulas de Ballet, Karaté, Step, Taekwondo e Muay Thai, assim 
como de Ténis, Musculação/CardioFitness e Spinning nos espaços próprios. 
 
 

ATIVIDADES QUE ENGLOBAM TODO O COMPLEXO DESPORTIVO 
 
 

 Planeamos organizar as Férias Desportivas de 2013 no mês de Julho, de acordo com a procura que nos for apresentada. 

 Planeamos à semelhança dos anos anteriores realizar durante o mês de Junho de 2013 o X Festival Gímnico da Freguesia de 
Alcabideche. Neste festival cada modalidade leccionada no Pavilhão, Ginásio e restastes infra-estruturas apresentará algo 
concernente aos skill´s aprendidos durante a referida época. 
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PISCINA MUNICIPAL DE ALCABIDECHE 
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I. Horário   
 

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche para o ano de 2013 será às 2 ,4  e 6  Feiras das 07:10h às 23:00h, às 3 , 5  Feiras e 

Sábados das 8:00h às 23:00h e aos Domingos das 9:00h às 13:30h.  
 
No mês de Agosto o C.D.A estará encerrado. A secretaria funcionará das 9h00 às 19h00 para reinscrições e informações.   
 

II. Ocupação 
 
A ocupação diária da Piscina de Alcabideche para o ano de 2013 será dividida em dois grandes grupos: 
 

1. A ocupação Escolar e Social 
Das 8:00h às 17:15h – que compreende as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, as escolas secundárias e preparatórias, as escolas e centros 
educativos privados e os centros de dia da Terceira Idade presentes na freguesia. 
 

1.1 Escolas do 1 Ciclo do E.B.  
 
O acesso das escolas do 1 Ciclo do Ensino Básico à Piscina Municipal de Alcabideche está inserido no Programa de Natação do Município de 
Cascais e visa proporcionar a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, a aprendizagem, 
o conhecimento e a vivência da natação pura, numa perspetiva formativa. 
 
O objetivo desta ATIVIDADE visa contribuir para: 
 

 Divulgação de um modelo de formação desportiva que consideramos o mais adequado às características das crianças e favorecedor do 
seu desenvolvimento futuro como praticantes; 

 

 A democratização e a igualdade de oportunidades de acesso à prática desportiva da população mais jovem da cidade particularmente 
da oriunda das zonas e sectores da população mais carenciada; 

 

 A criação de hábitos regulares de prática desportiva e de ATIVIDADE física; 
 

 A integração social e o estabelecimento de comportamentos positivos no relacionamento entre as crianças e outros intervenientes no 
processo desportivo; 

 

 A divulgação dos valores associados à ATIVIDADE física e ao desporto; 
A coordenação geral deste programa é da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais. Sendo da Responsabilidade da Junta de Freguesia 
de Alcabideche a coordenação técnica e pedagógica, através da ação do Gestor da Piscina e dos Professores de Natação contratados. 
 
Estes Professores de Natação são técnicos qualificados e atuam em cooperação com o Gestor da Piscina, no sentido de otimizar recursos e 
envolver as entidades, nomeadamente a autarquia, a Junta de Freguesia Alcabideche, as famílias e a área escolar.  
 
As etapas de formação desportiva que as aulas de natação procuram desenvolver são as etapas pré-desportiva e iniciação desportiva, 
utilizando para este efeito 45 minutos semanais (em horário curricular) de prática orientada da modalidade, traduzindo-se numa carga horária 
anual de 20 horas. 
 
O ano Lectivo será dividido em dois períodos, tendo cada período escolas diferentes. O primeiro período teve início no mês de Outubro e 
terminará no final do mês de Janeiro; o segundo período terá início no mês de Fevereiro e terminará no fim do mês de Junho, coincidindo com o 
fim do ano Lectivo.      
 
Estas ATIVIDADES do Programa de Natação do Município de Cascais que decorrem na Piscina Municipal de Alcabideche têm como referência o 
calendário escolar ficando os períodos de férias destinados a ATIVIDADES não regulares. 
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O tipo de sessões de trabalho a realizar no âmbito do Programa de Natação do Município de Cascais tem a seguinte natureza: 
 

 Sessões de ensino-aprendizagem 
 

 Sessões de ATIVIDADES de aplicação e aperfeiçoamento das aprendizagens 
 

 Sessões de ATIVIDADES lúdicas e competitivas.  
 
As sessões de ensino-aprendizagem devem alternar com sessões de ATIVIDADES de aplicação e aperfeiçoamento das aprendizagens, sendo as 
sessões de ATIVIDADE competitiva terminais ao bloco de conteúdos programáticos. 
 
Os professores das Escolas oficiais do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Cascais, que queiram aderir ao programa, são obrigados a 
acompanhar as aulas do Programa de Natação, colaborando com o técnico de natação no apoio da modalidade. 
 
Esta ATIVIDADE é subsidiada pela Câmara Municipal de Cascais. O valor remunerando mensalmente à Junta de Freguesia de Alcabideche será 
definido pelas entidades competentes de ambas as instituições. 
 

1.2 Restantes Escolas  
O acesso das restantes escolas tem com objetivo o ensino da disciplina curricular – Educação Física e desporto escolar, sendo da 
responsabilidade dos professores docentes de cada escola envolvida a coordenação técnica e pedagógica.  
 

1.3 Centros de Dia 
O acesso dos centros de dia tem como objetivo a rentabilização e melhoramento dos tempos livres dos idosos da Freguesia procurando 
desenvolver a gerontomotricidade, a qual é conseguida através da prática da Hidroterapia.       
 
 

2. A ocupação do Público em Geral 
Das 17:15h às 23:00h – que compreende os alunos das diferentes modalidades que lecionamos na Piscina de Alcabideche e os utilizadores 
livres.  
 

2.1. Modalidades e Horários 
  

 Natação pura 
 
Modalidade desportiva aquática que visa o ensino dos quatro estilos de natação – Crol, Costas, Bruços e Mariposa.      
Para o desenvolvimento desta ATIVIDADE são necessários dois professores de Educação Física, os quais são responsáveis técnica e 
pedagogicamente por cada aula.  
 
Cada período terá a decorrer em simultâneo 3 aulas, e terá o número máximo de 34 alunos, ficando os restantes utentes interessados em lista 
de espera. 
 
O material para o desenvolvimento da ATIVIDADE já existe na Piscina, sendo reposto conforme necessidade.  
Existem dois escalões: o primeiro para crianças com mais de 5 Anos de idade, e o segundo para jovens e adultos a partir dos 12 Anos de idade.    
 
Horário: 1, 2 ou 3 vezes por Semana 
 
 2ª, 4ª e/ou 6ª Feiras das 17h15 às 21h15 
 Sábados (Nível especial) – das 11:05h às 17:00h 
 Domingos – das 9:30h às 13:00h 
 Aulas pré-laborais - 2ª, 4ª e 6ª Feiras das 7:10h às 8:30h 
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 Natação para bébes  
 
Modalidade que visa a adaptação ao meio aquático, de uma forma lúdica, de Bebés e Crianças de idades compreendidas entre os 6 meses e os 48 
meses.  
Para o desenvolvimento desta ATIVIDADE é necessário um professor de Educação Física, o qual é responsável técnica e pedagogicamente por 
cada aula.  
 
Cada aula terá o número máximo de 10 alunos, ficando os restantes utentes interessados em lista de espera. 
 
O material para o desenvolvimento da ATIVIDADE já existe na Piscina, sendo reposto conforme necessidade.  
 
 
 
Horário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hidroginástica 
 
A Hidroginástica é uma das ATIVIDADES aquáticas mais procuradas. A possibilidade de reunir a terapia na água com o Fitness, é a base do 
sucesso. Consiste na realização em meio aquático de exercícios similares aos da ginástica aeróbica. 
Para o desenvolvimento desta ATIVIDADE é necessário um professor de Educação Física, especializado em Hidroginástica, o qual é responsável 
técnica e pedagogicamente por cada aula.  
 
Cada aula terá o número máximo de 30 alunos (25 senhoras e 5 homens), ficando os restantes utentes interessados em lista de espera. 
 
O material para o desenvolvimento da ATIVIDADE já existe na Piscina, sendo reposto conforme necessidade.  
 
Esta modalidade é somente para utentes com mais de 16 anos de idade, e é dividida em dois níveis de dificuldade diferentes: o nível I e o nível II. 
 

 
1 x por  Semana - Sábado 
 
Horário  
 

 
Manhã 

11:05h às 12:05h 

 
1 x por  Semana - Domingo 
 
Horário  
 

 
Manhã 

9:00h /10:30h, 
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Horário: 
 
 
 
 
 
  
 

 Hidroterapia 
 
ATIVIDADE aquática com vista a intervir ao nível da correção postural, Reabilitação e Gerontomotricidade. 
Para o desenvolvimento desta ATIVIDADE é necessário um professor de Educação Física ou um Fisioterapeuta, o qual é responsável técnica e 
pedagogicamente por cada aula.  
 
Cada aula terá o número máximo de 18 alunos, ficando os restantes utentes interessados em lista de espera. 
O material para o desenvolvimento da ATIVIDADE já existe na Piscina, sendo reposto conforme necessidade.  
 
Horário: 
 

3 x por semana  –3ª, 5ª e Sábados 
 

3ª Feira 
 

 
20:30 às 21:15 
21:15 às 22:00h 
22:00h às 22:45h 

5ª Feira: 
20:30 às 21:15 
21:15 às 22:00h 
22:00h às 22:45h 

Sábados 
8:00h às 8:45h 
8:45h às 9:30h 
9:30h às 10:15h 

      

 Utilização livre 
 
ATIVIDADE aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico especializado. Apenas presente um Nadador Salvador com a função de 
vigilância.  
 
Cada período terá o número máximo de 20 utentes (5 por pista). 
 
O material para o desenvolvimento da ATIVIDADE já existe na Piscina, sendo reposto conforme necessidade. 
 

5 x por semana  – 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e Sábados 
 

3ª e 5ª Feira: 
 
 

 
Nível I 

 
Nível II 

 
16:15h -17:00 17:00h - 
17:45h 
17:50h - 18:35h 
 
 

18:50h - 19:35h 19:40h - 
20:25h 
 

 
2ª e 6ª Feiras: 

9:30h / 11:00h 

Sábados 
10:20h / 11:05h 
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Horário: 
 
 

4 x por semana  – 2ª, 4ª, 6ª, e Sábados 
 

2ª, 4ª, e 6ª Feiras 

 
21:00h / 22:30h 

Sábados 
16:00h /  22:00h 

 
 

III. ALUGUERES 
 
Para além das modalidades presentes no nosso leque de serviços, também alugaremos a piscina a Instituições, Grupos e Escolas. 
 
 

IV. X Festival Aquático da Piscina de Alcabideche 
 
À semelhança dos nove anos anteriores realizar-se-á no mês de Junho de 2013 o X Festival Aquático da Piscina Municipal de Alcabideche. Este 
evento será uma iniciativa da Junta de Freguesia de Alcabideche, realizado no ano de 2013 pela décima vez, envolvendo todos os utentes que 
frequentam as modalidades lecionadas na Piscina Municipal de Alcabideche. 
 
Neste festival os alunos realizarão exercícios demonstrativos dos SKILL´S que adquiriram ao longo da época desportiva. 
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ORÇAMENTO 2013 
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MAPA DE PESSOAL 2013 

(AO ABRIGO DOS ARTIGOS 4.º E 5.º DA LEI N.º12-A/2008 DE 27 DE FEVEREIRO)  
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