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---------Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2014, no edifício do Ex - Montepio sito na 
Rua João Pires Correia, em Alcabideche, realizou-se a Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de 
Alcabideche, em conformidade com o disposto do n.º1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Período antes da Ordem do Dia; 
2. Apresentação, discussão e votação da conta de gerência 2013; 
3. Apresentação do inventário; 
4. Relatório de Atividades – 1 janeiro a 31 de março 2014 
5. Informação financeira – Balancete a 28 de fevereiro 2014; 

 
 
Esta sessão teve a presença dos seguintes Membros: Fernando Costa Teixeira Lopes, Presidente da 
Assembleia de Freguesia; Hélder António Policarpo Gonçalves, 1º Secretário substituto, Isabel Maria 
Gomes Dinis da Cruz, 2º Secretário, José Diogo Vieira Simões, Maria Augusta Nunes, Andreia Sofia Duarte 
Costa, Paulo Jorge da Costa Pinto de Sousa, Paulo Jorge Dinis dos Santos, Susana Paiva Brandão Vilhena, 
Luis Miguel Oliveira dos Reis, João Alexandre Ferreira Ruivo, Filomena Maria Claro dos Santos Rijo 
Temudo, Paulo José Romão Duarte, Bruno Miguel Rodrigues Leal, Alexandra Santos Domingos, Manuel 
António Paquete Santinho, Paulo Moreira Pacheco, Paulina Maria de Araújo Esteves e Ruy José Cardoso 
Pereira Branquinho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ausências: Rui Mendes, António Manuel Aires Rodrigues Borges, Catarina Rita Fernandes da Luz, Luís 
Manuel Martins Guerreiro, Rui Filipe Alves Mendes, Maria Barreto Ávila, Marta Mortágua ------------------- 
 
--- O Sr. Presidente da Assembleia – Fernando Costa Teixeira Lopes – Saudou todos os presentes e 
informou que o Sr. Hélder dado já ser uma pessoa calejada como 1.ºSecretário solicitou a sua presença para 
secretariar a mesa. Deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia – Rui Paulo Costa visto ter solicitado 
de imediato uma informação à Assembleia------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia – Rui Paulo Costa – Saudou todos os presentes e pelo facto de 
estarmos no processo de negociação com a Câmara Municipal de Cascais da assinatura de novos protocolos 
pediu alteração à ordem de trabalhos relativamente ao ponto n.º 3: Apresentação, discussão e votação da 1.ª 
Revisão ao orçamento de 2014 fosse retirado da ordem de trabalhos pois na reunião de junho apresentará 
este ponto já com novos dados e valores. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Pediu alteração à ordem de 
trabalhos que foi aprovada por unanimidade. Passou a ler a lista dos deputados da Assembleia que não 
puderam estar presentes e apresentou os respetivos substitutos. Por outro lado informou da correspondência 
que foi enviada para a Câmara Municipal de Cascais, A/C do Sr. Presidente Carlos Carreiras e do Sr. 
Vereador Nuno Piteira e também à Administração das Águas de Cascais sobre o estado das obras em 
Alcabideche. Foi enviada e registada com aviso de receção e não houve respostas por parte da Câmara. O Sr. 
Presidente da Mesa sugeriu à Deputada Paulina Esteves que lesse a sua intervenção de modo a ficar 
gravada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Só para colocar os factos de modo a ficarem registados de 
depois de ter ser enviado por correio e registado pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia e dirigido ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais e ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes e às Águas de Cascais, a 
Comissão para a Mobilidade criou um endereço de e-mail e fez uma insistência junto das águas de Cascais 
não teve qualquer resposta e junto do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes e no 
dia 2 de abril esta comissão obteve uma resposta que foi lida pela Deputada e não teceu mais comentários.--- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Após o esclarecimento da 
Deputada e foi enviado atempadamente a ata que colocou a votação a ata referente à Assembleia de 9 de 
janeiro 2014 que foi aprovada com duas abstenções, uma pela bancada do PS e a outra pela bancada do Ser 
Cascais. Em seguida, passou-se à distribuição e à leitura das Moções. Duas, da Deputada Paulina Esteves 
sobre o 1.º de maio e outra Comunicação da Assembleia de Freguesia com a população da Freguesia de 
Alcabideche; outra Moção evocativa ao 25 de Abril 1974 entregue pelo PS e mais 2 Moções entregues pela 
CDU, uma pela Defesa das Freguesias e outra sobre os 40 Anos da Revolução de Abril de 1974. Foi 
proposto pelo PS como período antes da ordem do dia e como mandam os estatutos, a admissão das Moções 
nesta Assembleia, o Presidente da Mesa colocou a votação a admissão destas Moções que foram aprovadas 
por unanimidade e depois chamou cada um dos intervenientes.------------------------------------------------------- 
--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Saudou toda a Assembleia e todos os cidadãos presentes e leu a 
Moção: 1.º de Maio. Esta Moção foi aprovada com 6 abstenções. Apresentou ainda outra Moção sobre a 
Comunicação da Assembleia com a população da Freguesia de Alcabideche. Moção aprovada por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Saudou todos os presentes e apresentou a Moção 
evocativa: 25 Abril 1974. O Deputado leu a Moção e ainda o poema de Manuel Alegre – “Abril de Abril”. 
Lamentou o facto da Junta de Freguesia não  ter comemorado: o 25 Abril, de modo a perpetuar os valores de 
Abril e reforçou que a dimensão como se comemora, cabe a cada um de nós, isto face ao abanar de cabeça 
do Presidente da Mesa. Lançou o desafio para que de futuro, a Junta de Freguesia em parceria com a 
Assembleia de Freguesia, venham a colaborar na conceção e na concretização de umas comemorações que 
envolvam os autarcas locais, as Coletividades, as Associações, as IPSS, todas as Instituições e afins da nossa 
da Freguesia, na divulgação deste delegado junto dos nossos Fregueses, e mais do que recordar que sejamos 
capazes de sonhar com o Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Antes de colocar a votação a 
Moção reforçou que durante os 12 anos do seu mandato sempre se comemorou o 25 de Abril e que o novo 
Executivo também o iria fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Ainda sobre o 25 de Abril recordou ainda que até alguns anos 
que se viveu com a consciência de que não se poderia falar, em que se fizeram reuniões proibidas e tentavam 
distribuir informação e fugir à repressão policial e à dos “bufos”, que eram alguns contínuos que lá estavam. 
Valorizou este importante pelo facto de se puder falar livremente sobre as coisas que nos incomodam e que 
o 25 de abril fez–se de participação cidadã. Invocou também as palavras de Sophia de Melo Breyner ao 
referir-se à Madrugada do 25 de abril. E por outro lado, entregou no momento, um requerimento assinado 
por si, do Bloco referente à marcação com acordo prévio, de todas as forças políticas representadas na 
Assembleia sobre o agendamento e local das futuras reuniões ordinárias, mas sobretudo sobre a 
possibilidade de inclusão de pontos na ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis - Os Valores de Abril não podem ser esquecidos e 
por isso o partido Socialista apresentou esta Moção e ajudou na sua aprovação e lamentou que haja alguma 
esquizofrenia na análise politica e que os que ontem votaram a favor por unanimidade na Assembleia 
Municipal e que hoje alguns se abstiveram. --------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz da CDU – Manuel Paquete Santinho – Saudou todos os presentes e leu a Moção sobre os 
40 anos da Revolução de abril 1974 e a Moção em Defesa das Freguesias.-------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – colocou a votação esta Moção 
que foi a votação com 10 votos a favor da Bancada do Ser Cascais, CDU, BE e da Bancada do PS e com 9 
abstenções da Coligação PSD e CDS. Apresentou ainda a 2.ª Moção em Defesa das Freguesias que foi 
votada com 11 votos a favor, 1 da bancada Ser Cascais, 1 voto da Bancada da Coligação PSD e CDS, 1 voto 
da Bancada do BE, 1 voto da bancada da CDU e 7 votos da bancada do PS e 8 abstenções da bancada da 
Coligação PSD e CDS. Iniciou a ordem de trabalhos com as inscrições. -------------------------------------------- 
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--- A Deputada da Bancada do PS – Alexandra Santos Domingos – saudou todos os presentes assim 
como o público que nos brinda com a sua presença e que o assunto que a levou a intervir, foram as 
sucessivas reclamações dos utentes do Complexo Desportivo de Alcabideche nomeadamente em relação à 
piscina. Foi entregue no mês de abril um abaixo-assinado de alguns utentes e subscrito nomeadamente pelos 
utilizadores da piscina para que fizesse chegar a esta Assembleia e que entregou no final. Os utentes 
apresentam queixas a alguns meses e longas sobretudo pela temperatura da água. Muitos utentes frequentam 
a piscina utilizam-na por expressas ordens médicas pois a natação e a hidroginástica são muito benéficas 
para a saúde e muitos médicos aconselham- lo com temperaturas adequadas. Na nossa piscina, muitos 
utentes acabam por sair com partes do corpo arroxeadas pelas baixas das temperaturas que a água persiste 
em ter o que se grava nos idosos, crianças e indivíduos mis vulneráveis. Este problema persiste e com 
justificações pouco consistentes por quem faz o atendimento e dá a cara e constata-se uma redução notável 
de pessoas que neste momento frequentam as aulas comparando com o início do ano letivo. Para além deste 
problema tem vindo a somar-se outros tipos de problemas como a constante da temperatura dos balneários 
como a coloração esverdeada, a presença de fortes odores desagradáveis como cheiros a esgoto tanto na área 
da piscina como nos balneários. Há relatos de reações alérgicas no recinto mas apenas com avaliações 
médicas. A Assembleia deve refletir sobre este problema assim como a gestão futura do Complexo 
Desportivo que afirma-se que passará pela sua integração numa empresa Municipal e qual a razão de se 
arrastar estes problemas que são públicos e aliás já foram tornados públicos através de um órgão de 
comunicação social. Trata-se de incapacidade da resolução dos problemas por serem complexos ou desleixo 
na manutenção do equipamento, o porquê de tanto tempo para dar uma resposta ou uma justificação. O 
partido socialista gostaria de ver esclarecida a situação do Complexo Desportivo de Alcabideche bem como 
sejam apresentadas soluções a utentes e funcionários que possam usufruir das instalações da melhor forma 
possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Depois da introdução da sua camarada sobre este 
ativo que considera de extrema importância para esta Junta de Freguesia ficaram incrédulos com as 
informações que vão chegando se por um lado, a queixa dos utentes sobre a deterioração das condições e da 
prestação dos serviços e por outro, fica por demais evidente a falta de gestão cuidada e de proximidade que 
permita os próprios agentes que tem responsabilidade sobre o complexo agir atempadamente. Ter um gestor 
do Complexo Desportivo não é garante de nada se não forem exercidas as funções na sua plenitude quer do 
cargo em causa quer do executivo, que deve uma visão e estratégia para este ativo. O complexo está 
devotado ao fracasso nesta perspetiva de gestão e que isto serve para justificar a passagem da sua gestão 
para outro modelo – empresa municipal, o que já esteve em vias de acontecer há 4 anos, em 2010 quando 
esta mesma Assembleia se pronunciou votando maioritariamente com uma Moção na defesa da manutenção 
do pavilhão sobre a alçada desta Junta de Freguesia. Mas há situações mais graves vividas pelos 
funcionários que vivem momentos de terror com esta instabilidade. O que importa nesta Assembleia é 
garantir que a Junta tem todas as condições para assegurar aos trabalhadores a tranquilidade necessária ao 
exercício das funções e que deposita no Presidente toda a esperança para que o possa fazer e que tudo isto 
não passa de um remore. Apresentou na mesa uma Moção que vincule o espirito e que dê voto de confiança 
na capacidade deste executivo e na gestão de proximidade. ----------------------------------------------------------- 
--- A Deputada da Bancada do PS – Filomena Maria Claro dos Santos Rijo Temudo – Saudou todos os 
presentes. Verbalizou que continuamos a ter o público e sem condições para o receber e que devemos fazer 
as Assembleias num local mais apropriado. Em relação às reuniões públicas que se informe quando se 
fazem, a sua frequência ou que antecipação é dita aos Fregueses, onde se fazem as reuniões públicas, 
como… quando…, e como é que é dada a resposta aos Fregueses que colocam estas mesmas questões. ------ 
--- O Deputado da Bancada do PS – João Ruivo – Saudou todos os presentes. E colocou duas questões ao 
Sr. Presidente da Junta, uma em relação aos protocolos com a Câmara, é normal nesta Assembleia de abril, 
haver uma revisão das contas do orçamento para 2014, principalmente para incluir o saldo de gerência que 
vem do ano anterior e algumas informações sobre as alterações nas receitas ou despesas que vamos fazer e 
se não acha tarde fazer passarmos para junho esta inclusão. E se tem alguma ideia dos protocolos com vão 
ser afirmados com esta Freguesia para 2014,e se tem alguma garantia que a Câmara os vai cumprir com as 
verbas que foram anunciadas. A segunda questão, na última reunião pública sobre o estacionamento pago, o 
Sr. Presidente de Junta refugiou-se que não queria politizar a reunião mas hoje que é a altura dos políticos 
qual é a opinião do Presidente sobre o pagamento do estacionamento em Alcabideche nas principais artérias 
do Largo, e qual a opinião sobre a forma como têm corrido as obras em Alcabideche e o facto insólito nas 
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vésperas de haver um evento no Largo se reiniciarem estas mesmas obras com a garantia que vão durar 15 
dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Deputado da Bancada do PS – Bruno Leal – Saudou todos os presentes. E a sua intervenção 
prendeu-se com a falta de infraestruturas básicas nalguns pontos na nossa Freguesia ou existência mas com 
deficiência. Apontou casos concretos: uma situação no Cabreiro, onde não há esgotos na Rua da Fonte além 
do cheiro, a existência de melgas e mosquitos e o risco para a saúde pública. Outro exemplo é a Ribeira que 
atravessa a estrada das Neves em Manique, intervencionada há relativamente pouco tempo, onde até há 
esgotos a correr e há uns dias para cá com o aparecimento do calor e o cheiro intenso, apareceram até 
ratazanas. A sua intervenção serviu para dar conhecimento à Junta de Freguesia enquanto órgão de 
proximidade por excelência não se pode demitir das suas responsabilidades nestas matérias. ------------------- 
--- O Deputado da Bancada do PS – Paulo Duarte – Saudou todos os presentes. No seguimento do 
desafio lançado pelo executivo na última Assembleia em que foram apresentados alguns problemas e que 
foram avançadas algumas possíveis soluções para os mesmos. Até à data não houve nenhuma resposta como 
tal pede esclarecimento caso exista. E, nomeadamente sobre a situação do trânsito em Manique, que não 
teve qualquer alteração e todas as outras situações encontram- se na ata da última Assembleia que foi 
aprovada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz da Bancada Ser Cascais - Ruy José Cardoso Pereira Branquinho – Agradeceu a 
presença dos Fregueses presentes. Perguntou ao Sr. Presidente para quando estará prevista a remodelação no 
Largo de Amoreira – Fernando José dos Santos, qual a verdadeira situação da sinalética da Freguesia, qual a 
verdadeira situação da Rua de Cascais, o que se passará com os pequenos apoios às nossas Associações. 
Lançou um desafio com uma nova imagem da Junta de modo a fazer-se um concurso entre os jovens para a 
criação do novo logotipo moderno não esquecendo o antigo brasão da Freguesia e porque não um ex-libris 
com vários pontos da Freguesia Agradeceu ainda ao Deputado da Bancada do PS – João Ruivo pela 
colocação da Bancada Ser Cascais na Assembleia mas considera que deveria ser preocupação do Presidente 
da Assembleia. A Freguesia parece que parou. Falou do seu contributo na Junta sobretudo no evento Al-
Qabazar. Também quis saber qual vai ser o futuro do Complexo Desportivo de Alcabideche e dos seus 
funcionários. Pediu ao Presidente da Mesa da Assembleia que deixe falar os Fregueses. ------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – o Presidente da Mesa informou 
que segundo o regimento os Fregueses têm um momento próprio para falar. --------------------------------------- 
  --- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Mostrou que tinha algumas questões para fazer ao executivo 
mas enquanto coordenadora para a Comissão para a Mobilidade e Comunicação da Assembleia possuía um 
relatório para apresentar sobre o encaminhamento dos trabalhos. Também agradeceu a criação de um espaço 
de comunicação entre a Assembleia de Freguesia e a população, no Site da Junta, onde foi divulgado o 
ofício e que deveria ser alargado. E que a publicação da resposta do Executivo ao documento - à carta que a 
Comissão enviou para o executivo da Câmara e para a Companhia das Águas de Cascais, deveria ser 
publicada. Esta Comissão reuniu duas vezes, e concluiu que deveria começar pela recolha de opinião dos 
Fregueses sobre a mobilidade através de 2 inquéritos, a colocar em localidades e locais centrais de 
deslocação típica em Alcabideche, foi criado um e-mail da Comissão para a comunicação oficial com as 
entidades necessárias, foi enviada uma carta ao executivo, foi enviada uma carta à Scotturb a solicitar uma 
reunião sobre este tema, da qual não houve qualquer resposta; foi enviado um e-mail ao marketing dos 
correios, a 14 de abril a solicitar os inquéritos na estação de Alcabideche e ainda não houve resposta; os 
próprios inquéritos, implicaram deslocações e encontros dos membros da Comissão aos vários locais. 
Agradeceu em nome próprio a participação dos vários intervenientes. Foram a 9 localidades entre Malveira e 
Bicesse. Houve 13 pontos de recolha e acolheram 229 questionários com algumas sugestões no campo livre. 
Genericamente a ideia foi bastante variável, algumas pessoas aderiram à ideia e transformaram-se em 
facilitadores, outros aceitaram passivamente ou ignoraram. As perguntas concretas dirigidas ao Executivo 
foram sobre a duração das obras na Rua de Cascais e com a aproximação do Al-Qabazar as coisas 
complicam-se. Em relação à Rua dos Bombeiros não se prevê absolutamente nada segundo a carta da 
Vereação. Qual vai ser o sentido do trânsito e qual a previsão da avaliação técnica destas propostas, e por 
último em relação à proposta da Moção de Luís Reis sobre o voto de confiança de que esta Junta possa 
resolver os problemas associados ao Complexo Desportivo de Alcabideche concordou em absoluto. A Junta 
tem de agir em proximidade e de ter fundos diretos de receita. ------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz da Bancada da CDU – Manuel Paquete Santinho – Perguntou se o Executivo já tomou 
algumas providências sobre a passagem de peões e a paragem de autocarros também na Malveira, que 
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parecem de fácil resolução. Em relação à Moção do partido socialista pronunciar-se-á quando estiver em 
discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz da Bancada da Coligação do PSD e CDS – José Diogo Simões – Saudou todos os 
presentes. Mostrou alegria e apreço que algumas das palavras ditas na Assembleia de dia 9 janeiro não 
caíram em vão. Em relação ao trânsito na 3.ª circular, sobre as baias de plástico vão ter solução em breve, o 
que prova que as queixas que trazidas para esta Assembleia não “caiem em saco roto”. Em relação ao 
Complexo Desportivo de Alcabideche, sugeriu que a sua gestão seja feita pela própria Junta. Face à Moção 
apresentada estavam dispostos a renunciar alguns dos pressupostos numa redação se todos os proponentes 
aceitassem e se quisessem, poderiam fazê-lo nesta própria Assembleia em apenas 5 minutos ou então ser 
feito um texto conjunto com o contributo de toda as forças políticas. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Questionou as Bancadas se 
quereriam intervir para depois se passar para a intervenção do público. --------------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Dividiu a sua intervenção em 2 momentos para 
não retirar o peso da 1.ª intervenção sobre o Complexo Desportivo. A 1.ª questão, colocada ao Sr. Presidente 
da Junta, foi sobre o concurso para a construção do crematório e constituição do complexo funerário de 
Cascais que vai à próxima Assembleia Municipal e se está a cogitar uma situação em que o cemitério deixe 
de ser gerido também pela Junta e se a sua gestão é centralizada na Câmara Municipal. E se for assim, 
estaremos a sofrer um grave ataque, correndo o risco de ficar sem o Complexo desportivo e sem o cemitério, 
pois daqui a pouco, as Juntas são substituídas por Empresas Municipais. E como este tema já foi discutido 
na Assembleia Municipal e se também não fosse discutido neste órgão dado o devido impacto que tem nesta 
Freguesia. A 2.ª questão, teve a ver com a descentralização das Competências da Educação que já foram 
aprovadas em Câmara e na Assembleia Municipal e se este assunto também não deveria de vir a este órgão. 
Questionou o Presidente da Junta se já teria conversado e identificado com os Agrupamentos algo que não 
tenha sido traduzido nas competências, pois as escolas estão a passar sérias dificuldades. Elogiou o 
executivo em relação à realização do evento Al-Qabazar e pelo apoio prestado à semana gastronómica e fez 
a analogia entre Al-Qabazar e o Al- Azar, grande iniciativa para revitalizar o comércio local. ------------------ 
--- O Porta-voz da Bancada da Coligação do PSD e CDS – José Diogo Simões – Deu uma pequena 
informação que pode ajudar o executivo sobre o documento referido, que irá na próxima 2.ªf, a Assembleia 
Municipal em que o que está escrito, a cedência do complexo Crematório. É uma minuta, de um concurso 
público que prevê a adjudicação de uma entidade que vai fazer a construção, a gestão e a implantação do 
complexo crematório. É a tentativa do próprio Município em ceder outros cemitérios para outras gestões, 
que é o caso das Juntas de Freguesia, como exemplo, a gestão do Cemitério da Guia para a gestão da Junta 
do Estoril- Cascais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Terminado o período da ordem 
do dia, agradeceu ao público que quisesse intervir que se inscrevesse para não estarem tanto tempo à espera 
e sem grandes condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Intervenção do público - Jorge de Almeida – Saudou os presentes e fez a sua intervenção sobre a 
importância do Complexo Desportivo de Alcabideche. Parece que no passado era possível o complexo de 
Alcabideche usar o campo de Ténis gratuitamente no seu exterior. Até percebe que a piscina e os eu 
pavilhão seja a pagar mas não se consegue entender como é que a Junta de Freguesia não tem nada em troca 
para oferecer aos seus habitantes com graves carências económicas. É um local público, é uma questão de 
cidadania e de proximidade que esta Junta faria com as suas pessoas. Não se percebe porque é que não 
continua a ser gratuito pois pagar 9€ para dar uns toques de umas bolas… assim não é utilizado. A Junta 
deve fazer a diferença e não se preocupar apenas coma as questões economicistas.-------------------------------- 
 --- Intervenção do público – Sr. Coronel Vargas Cardoso – Saudou todos os presentes e informou que 
durante os 10 anos que esteve à frente do Complexo, o campo de ténis nunca foi gratuito. Pediu ao executivo 
da Junta que tivesse em consideração caso o Complexo passe para gestão privada. Neste momento, tem uma 
grande ocupação e foi construído também com verbas do Ministério de Educação e que também será para 
gestão da própria Escola. Comunicou ao Sr. Presidente que tem há 7 meses um buraco para tampar na rua 
em que vive. E enquanto serviços públicos não são obrigados a ter a Bandeira Nacional hasteada em 
Domingos e feriados. Em relação aos jovens que se pronunciaram abstendo-se na Moção que o PS fez 
aprovar repudiou esta atitude enquanto militar de abril e se agora brincam foi porque alguém lutou por esta 
liberdade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  --- Intervenção do público – Sra. Isabel Figueiredo – Entreviu enquanto Freguesa e enquanto 
comerciante e voltando a referir alguns dos pontos e deixando uma pergunta em relação à inversão do 
sentido de trânsito à qual, o Sr. Vereador respondeu que a comissão de trânsito da Câmara tinha feito um 
estudo e que era negativo mas que estava disposto a ouvir e a aceitar alguma proposta que pudessem fazer. 
Também ficou de o enviar à Junta. Os Fregueses querem saber o que é feito deste estudo pois cada dia que 
passa é mais um dia em que perdem clientes. O Sr. Vereador assumiu que se fosse necessário faria as 
alterações. E todos têm que fazer pressão. Reforçou que todas as questões se resumem às obras e à morte 
desta terra e só vêm o sentido de saída e não de entrada. Felicitou a Junta por se ter juntado aos comerciantes 
neste evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Por lapso anteriormente ninguém 
votou a Moção da Bancada do PS sobre o Complexo Desportivo de Alcabideche e perguntou se alguém 
queria intervir sobre esta Moção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Foi proposto pela Bancada do PSD/ CDS 
algumas alterações à Monção e se entre 2 a 3 terminologias aceita mudar numa tentativa de suavizar alguma 
questão que inviabilizasse o voto da Bancada PSD e CDS/PP no que entende que deve ser um forte voto 
convicto de unanimidade desta Assembleia nesta Moção, aceita suavizar. Porém, há duas propostas feitas 
pela Bancada que vão para além de suavizar o que os poderia afastar politicamente. As questões que têm a 
ver com o impacto para os Fregueses e para a própria Junta tem dificuldade em retirar. E pediu que a Moção 
fosse discutida nesta Assembleia e quanto antes. Em relação ao crematório não se trata apenas da construção 
mas também da constituição do complexo funerário de Cascais. ----------------------------------------------------- 
 --- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia – Rui Paulo Costa – Agradeceu a resposta do Sr. Coronel ao 
freguês Jorge Almeida; ele próprio respondeu na sua intervenção. A pergunta colocada pela Freguesa Isabel 
Figueiredo até ao momento, a Junta não recebeu qualquer projeto- O Sr. Vereador ficou de enviar este 
estudo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Após a reformulação da Moção, o 
Presidente da Mesa da Assembleia pediu ao Porta-voz da Bancada do PS – Luís Reis que a lesse para depois 
ser votada. Foi colocada a votação e aprovada por unanimidade. Entende que é gravemente lesiva para a 
Junta de Freguesia duas situações que estão prestes a serem discutidas na Assembleia Municipal, que é 
retirar o Complexo Desportivo de Alcabideche e passando tudo para a Cascais Envolvente e agora também o 
cemitério. Pois foi quem iniciou este forno crematório e segundo a lei, este tem de estar ligado diretamente 
ao cemitério. Mostrou-se preocupado com a sustentabilidade da Junta de Freguesia mais agora com a nova 
delegação de competências e com a demora na passagem das verbas por parte da Câmara para as Juntas. 
Pediu que no fim da Assembleia aguardassem um pouco, de modo a poder ler e aprovar o extrato da ata para 
se anexar aos documentos que irão para o Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia – Rui Paulo Costa – Respondeu às questões colocadas pelos 
Deputados das Bancadas. Relativamente à piscina, foi reparada há cerca de uma semana e a coloração 
esverdeada é recorrente aqui, e há análises de um laboratório certificado logo a piscina está em 
conformidade com a lei. Face à falta de gestão cuidada e o clima de terror sentido pelos funcionários são 
cenários que enquanto Presidente de Junta, isto não é possível, não trabalha com rumores e projeções. 
Agradeceu a intervenção das Bancadas ao longo das várias Assembleias, esta foi a mais concorrida em 
perguntas e sente-se muito contente com isso. Reforçou que o CDA é uma instalação da Câmara. A Junta 
apenas faz a gestão do espaço e que estão sujeitos ao protocolo. Não adianta criar cenários idílicos. E que a 
cada momento, teremos de tomar as decisões. Em relação à calendarização das reuniões públicas é sempre 
colocada no Site, de modo a ir ao encontro da população. O executivo não se refugia nas instalações da 
Junta. As respostas aos fregueses são dadas através do preenchimento de uma ficha onde se regista as 
necessidades ou perguntas que queiram fazer, após consulta às instituições. Os protocolos com a Câmara, o 
Presidente afirmou não ser tarde a sua implementação e confirmou se seriam os novos, pois ainda estão a 
negociar como tal, ainda não há protocolos. O estacionamento em Alcabideche, o Presidente não se 
refugiou, houve apenas a cedência do espaço para a sessão pública e determinadas pessoas vieram apresentar 
um plano e um projeto e se os fregueses nomeadamente os comerciantes assim entenderem que os 
parquímetros são benéficos, o Presidente da Junta concorda com aquilo que os fregueses assim o 
entenderem, só tem de estar de acordo com eles, a maioria vence, é assim a democracia. Em relação há falta 
de infraestruturas básicas, irá verificar e informará as Águas de Cascais. Pediu ao Deputado Hugo leal para 
deixar o seu contacto para mais tarde responder. O trânsito em Manique, questão colocada numa reunião 
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pública, o Presidente da Junta falou com a divisão de trânsito da Câmara e marcou uma reunião mas como 
houve imprevistos por parte do senhor, a reunião foi adiada. Convidou o deputado Paulo Duarte a estar 
presente na reunião. Em relação ao Largo José dos Santos, a reestruturação do Largo ficou também enviar a 
quem de direito, que é a Câmara, de modo a verificar o que se passa com o Largo. A Rua de Cascais é um 
pouco unânime, é uma vergonha! É de uma incompetência a toda a prova. Não é uma rua! A Câmara e a 
Junta foram informados na mesma altura sobre a última intervenção. O desafio lançado pelo Deputado Ruy 
Branquinho face à mudança da imagem ficou de acarinhar esta ideia através de um concurso aberto a todas 
as forças políticas. Reforçou que em relação à passagem do CDA não tem nada escrito sobre isto. ------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Reforçou que jogos políticos não fazem as 
devidas leituras. O clima de terror não é um rumor. Sugeriu que o Presidente da Junta é mais que um 
processo de intenções, tem de agir e não reagir. Neste momento, o Presidente tem um excelente instrumento 
que é a Moção aprovada e mostra que deve estar atento, agir e gerir. Apresentou-se disponível para ajudar 
assim como toda a Bancada Socialista. Face aos parquímetros, é importante aqui colocar os comerciantes a 
estarem de acordo. Fez ainda o desafio de se condicionar com uma pequena contribuição para a ação social 
de modo a apoiar os jovens e idosos desta Freguesia tendo assim, o Presidente da Junta do seu lado, toda a 
população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Junta – Rui Costa – Esclareceu que a conta de gerência foi enviada para todos os 
grupos de lista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Deputado da Bancada do PS – Paulo Duarte – É importante que seja explicado, justificado o 
resultado líquido que foi apresentado visto ser o dobro do ano passado. -------------------------------------------- 
--- O Sr. Tesoureiro da Junta – José Filipe Vieira – Explicou que o saldo negativo nas contas da Junta 
deve-se à transferência de verbas por parte da Câmara Municipal de Cascais ser sempre fora do prazo 
estabelecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Deputado da Bancada do PS – João Ruivo – Afirmou que as contas estão bem-feitas e bem 
apresentadas com certeza pelo oficial de contas que apoia a Junta. Argumentou sobre a conta de gerência e a 
falta de dinâmica que a Junta tem apresentado pois basta olhar para o prefácio que mostra isso mesmo, a 
realidade, que é o caso do acesso pedonal que emanou do Orçamento Participativo. O equilíbrio financeiro 
foi procurado em face da receita arrecadada. Está dependente das verbas que a Câmara dá e parece que a 
Junta está a financiá-la. Apresentou preocupação, visto o valor da dívida e o número de entidades a quem se 
deve está a aumentar e a execução da receita é baixa. Falou sobre o custo do Complexo Desportivo (CDA) e 
o que a Junta arrecadou em relação a este equipamento. Também gostaria de saber o que aconteceu com o 
Jardim-de-infância de Alcabideche, em que o valor espetável era de 6000€ de receita e foram apenas 
arrecadados 700€. É preciso rever a taxas aplicadas no CDA que é o caso, da aplicada ao Ténis (9€), valor 
elevadíssimo e que não chama clientes. E se a Câmara está a custear os clubes da Parede e outros clubes 
também pode fazer igual com a Junta. Em relação aos novos protocolos, que garantia tem que a Câmara vai 
mandar o dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia – Fernando Teixeira Lopes – Segundo o Artigo 29 do Regimento de 
funcionamento colocou a votação o prolongamento do horário desta Assembleia, que foi aprovado por 
unanimidade em mais meia hora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Alertou para os vários problemas graves que a Junta tem vindo 
a passar e que está tudo bem à custa das Juntas de Freguesia. E estas têm de se explicar junto dos fregueses. 
E a Lei de Competências obriga a Junta a ter mais competências do que aquelas que tem, mas parte destas 
estão delegadas nas Empresas Municipais. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Deputado da Bancada do PS – Paulo Duarte – A diminuição das verbas vindas da Câmara não 
permitiram foi realizar mais despesa. Reforçou a qualidade da receita e da despesa; A receita é pouca porque 
vêm exclusivamente da Câmara e tarda. O que se pretende é que não haja lucros demasiadamente elevados 
mas não se percebe como é que continuadamente temos esta circunstância. ---------------------------------------- 
--- O Porta-voz da Bancada da Coligação do PSD e CDS – José Diogo Simões – Reforçou mais uma vez 
que as posições tomadas na Assembleia Municipal devem-se ao rejeitar as acusações que eram feitas ao 
endividamento da Câmara. E que cada vez é pior e que as Juntas de Freguesia cada vez estão mais 
estranguladas na capacidade de ter receita e de cumprir os protocolos acordados com a Câmara Municipal de 
Cascais. Atendendo à conjuntura atual, devemos ter uma gestão mais cuidada dos dinheiros públicos porque 
as receitas cada vez são mais escassas. Temos de trabalhar com o que temos pois viver com a corda na 
garganta limita as opções.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Na próxima Assembleia Municipal vai propor ao porta-voz que 
o faça o ponto de atrasos nas transferências para as Juntas de Freguesia assim como o pagamento a 
fornecedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Tesoureiro da Junta – José Filipe Vieira – Respondeu ao Deputado João Ruivo em relação à 
falta de dinâmica deste executivo parece que há uma contradição pois o que é difícil é fazer com tão pouco e 
que venham a ter meios para atingir esta dinâmica. Relativamente aos novos protocolos, o executivo está 
atento e já fez algumas propostas e estes documentos têm que ser deliberados nesta Assembleia. Todos nós 
poderemos fazer propostas. A preocupação maior é o pagamento das verbas por parte da Câmara. Já houve 
algumas reuniões com a Câmara, inclusivamente com o Presidente que se comprometeu a passar a verba do 
1.º pagamento, logo à cabeça. Têm também algumas competências que será necessário executar como 
salvaguardar os recursos humanos necessários para executar estas competências quer outros meios, 
equipamentos, entre outros. Face ao Jardim-de-Infância de Alcabideche 1, o executivo estimava aumentar o 
número de crianças face à contratação de um novo animador e ficaram aquém desta expetativa. A rubrica de 
investimento, uma parte tem a ver com o Orçamento Participativo e a outra com os protocolos além de que a 
Câmara não transferiu parte dessa verba do Orçamento participativo. ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia – Fernando Teixeira Lopes – Colocou a votação a conta de gerência 
que foi aprovada com 6 votos contra, por parte da Bancada do PS, 2 abstenções, das Bancadas do BE e Ser 
Cascais e 11 votos da Coligação PSD e CDS e da Bancada da CDU. O Presidente da Assembleia colocou à 
disposição a consulta ao inventário da Junta e que está sempre disponível na Junta de Freguesia. 
Em relação ao Relatório de atividades do 1.ºtrimestre de 2014 não houve qualquer questão e também não 
houve qualquer pedido de esclarecimento sobre o Balancete de 28 fevereiro. 
O Extrato da Ata da 3.ª reunião ordinária lida pelo Presidente da Assembleia foi aprovado por unanimidade.- 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---/--- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia – Fernando Costa Teixeira Lopes 
deu por encerrados os trabalhos por volta das 00h30 minutos, dela se lavrando o presente Extrato da Ata que 
depois de lida foi aprovada por todos os presentes.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia, 
 
 

Fernando Costa Teixeira Lopes 
 

1º Secretário 
 
 

Hélder António Policarpo Gonçalves 
 

2º Secretária 
 
 

Isabel Maria Gomes Dinis da Cruz 
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	--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Saudou todos os presentes e apresentou a Moção evocativa: 25 Abril 1974. O Deputado leu a Moção e ainda o poema de Manuel Alegre – “Abril de Abril”. Lamentou o facto da Junta de Freguesia não  te...

