
 

 

 

Acta nº 2 / 2017 

 

Aos Vinte e três dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezassete, na 

localidade de Alcabideche e no edifício Ex-Montepio, Rui Paulo Correia Costa, 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, deu por aberta a 

reunião ordinária pelas 22 horas e 30 minutos, cumprimentando em seu nome 

pessoal e dos demais membros da mesa, os presentes. Foram convidados os 

porta-vozes dos Grupos de lista eleitos para a legislatura 2017-2021 a intervirem 

na sessão ordinária. ------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra a representante do Bloco de Esquerda Sara Serra Magalhães, 

que começou por saudar todos os eleitos e eleitas deste novo mandato para a 

assembleia de freguesia de Alcabideche e agradecer todo o trabalho que foi feito 

pelos eleitos e eleitas do mandato anterior.  

Referiu conforme transcrição; “não me represento apenas a mim mas sim a uma 

equipa motivada e empenhada, pois acreditamos que a rotatividade não é só 

uma mais-valia pessoal como traz a este órgão perspectivas diferentes e 

enriquecedoras para o debate”. Mostrou a sua convicção no dever pela luta na 

melhoria das condições do dia-a-dia de cada um e cada uma, e como tal, o Bloco 

de Esquerda encara este seu mandato com muita seriedade. Alcabideche é 

ainda nos dias de hoje uma freguesia muito assimétrica e é necessário o 

desenvolvimento das zonas mais carenciadas, promovendo igualdade de 

oportunidades e melhorando desta forma a qualidade de vida de quem habita e 

trabalha em Alcabideche. Pretende assim, que a freguesia consiga responder a 

todos os desafios de todas as camadas da nossa comunidade, dos mais novos 

aos mais velhos. Segundo as suas palavras, “O bloco de esquerda defende uma 

política transparente e focada nas pessoas, neste sentido, compromete-se a 

trazer a debate temas que promovam a melhoria de vida dos nossos fregueses, e 

que estes achem prioritários. Defenderemos a qualidade dos serviços públicos, 



queremos uma rede de transportes públicos com qualidade, um maior número 

de creches e pré-escolar que possam dar resposta a todas as crianças de 

Alcabideche”. Por fim, salientou ainda a disponibilidade do bloco de esquerda, 

para a construção colectiva e democrática de propostas para a transformação e 

melhoria da freguesia.---------------------------------------------------------------------------- 

De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra ao representante da CDU –

Telma Maria Vicente Santos, que começou por referir que estava ali para 

assumir os compromissos a que se tinham comprometido com a população de 

Alcabideche. Referiu também a necessidade do aumento de creches visto ser 

insuficiente, principalmente no mês de agosto em que não têm onde deixar as 

crianças. Foi também referida, a defesa nos serviços públicos pelo emprego e 

uma política de proximidade e gestão partilhada com as populações---------------  

Concluída a intervenção por parte do porta-voz da CDU, tomou a palavra o 

representante do grupo de lista do Partido Socialista (PS) Manuel Gomes, que 

começou por agradecer a presença de todos os presentes e felicitando todas as 

forças politicas pelos resultados eleitorais, referiu o seu agrado pela assistência 

presente em grande massa na sala. Começou por agradecer a todos os que 

acreditaram no projecto do partido socialista para Alcabideche e que esse 

projecto não foi em vão, foi para eles e por eles que travaram a batalha eleitoral 

e é por eles e para eles que a equipa do Partido Socialista se dedicará a 

Alcabideche, conforme decidido durante a campanha eleitoral. Foi também 

afirmado pelo representante do Partido Socialista, que iriam honrar a 

responsabilidade assumida no respeito total por aquilo que a tomada de posse 

assim o significa, bem como o respeito pela tradição do Partido Socialista no 

que diz respeito às linhas mestras da política, quer na defesa da verdade como 

da transparência na Assembleia de Freguesia de Alcabideche. Referiu também 

uma preocupação por todos os fregueses, que acreditam numa freguesia 

democrática, fraterna e moral, assumindo a vontade de defesanos próximos 4 

anos. Evidenciou o propósito que “o Partido Socialista quer uma freguesia de 

portas abertas, uma freguesia que apoie todas as famílias, porque acredita que 

esta representa os sucessos da coesão social”. Mencionou a defesa de uma 



freguesia com projecção regional e nacional, onde são dados aos jovens 

oportunidades de ambição e valorização dos seus objectivos. Disse mais que, 

procurará a bancada do PS nesta assembleia, que as eleições que não ganharam 

mas que não deixavam de advir daí responsabilidades políticas, sejam enquanto 

acto democrático honradas e dignificadas pela actuação da equipa nesta 

assembleia. Finalizou com os cumprimentos às forças políticas, fazendo uma 

referência aos vencedores a quem felicitou manifestando que teriam em 

respeito pela tradição do PS, uma oposição frontal, digna e responsável. 

Cumprimentou também as outras forças políticas com acento na assembleia, 

fazendo por último uma referência solidária a todos os grupos de lista que não 

foram eleitos para esta legislatura.-----------------------------------------------------------

O deputado Jorge Cardoso em representação do PSD, iniciou a sua intervenção 

cumprimentando todos os presentes. Agradeceu aos fregueses de Alcabideche a 

confiança  depositada através do voto livre e democrático. Referiu que terminada a 

disputa eleitoral, era sua convicção que todas as forças políticas aqui representadas 

nesta assembleia anseiavam o mesmo, trabalhar por Alcabideche e pelos seus 

fregueses. Nesse sentido, desejou votos de um excelente mandato ao novo Executivo. 

Disponibilizou-se para o diálogo e debate construtivo, estando o grupo de lista a que 

pertence, atento e cooperante na criação de pontes de entendimento  entre todas as 

forças políticas aqui representadas, com o objetivo de alcançar o superior interesse de 

Alcabideche e dos nossos fregueses. Relembrou que, “são mais de 40.000 fregueses 

numa área de 40 km quadrados que contam com o nosso trabalho e para isso nos 

conferiram o mandato. É nossa obrigação honrar esse voto de confiança”. Não 

terminou sem recordar o Presidente de Junta Bruno Nascimento e membro do anterior 

executivo Isabel Cruz que partiram de forma abrupta e inesperada. “Estejam ambos 

onde estiverem, uma vez mais, tudo faremos para honrar a sua memória”.-----------------

Em seguida o deputado Paulo Santos tomou a palavra em representação do CDS / PP, 

saudando todos os presentes e felicitando todos os eleitos pelos resultados alcançados. 

Disponibilizou-se para colaborar, afirmando estarem reunidas as condições para uma 

resposta serena, junto das expectativas dos fregueses de Alcabideche.  

Posteriormente às intervenções dos representantes com assento na assembleia, 

foi convidado o Senhor Presidente do executivo José Filipe Ribeiro a proferir a 



sua intervenção. Começou também por agradecer a presença de todos, 

deixando uma palavra de reconhecimento por todos aqueles que lhe deram um 

voto de confiança através da vitória alcançada com uma maioria absoluta na 

freguesia nas ultimas eleições autárquicas, permitindo assim colocar em prática 

as prioridades para Alcabideche nos próximos 4 anos. Referiu o propósito de 

em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, continuar a trabalhar e 

apoiar a DNA Cascais com programas de empreendoirismo, deixando a ideia 

que “ esta deve ser a marca da freguesia”, visto terem sido já criadas cerca de 

300 empresas, pelo que o aumento desse número será um objectivo da JFA nos 

próximos anos como parceiro activo. Outro dos pontos abordados, prendeu-se 

com a manutenção e conservação das escolas e jardins de infância, tendo dito 

que iria melhorar as condições fisicas daqueles espaços que existem na 

freguesia. Informou também, a pretensão de aumentar as instalações da escola 

Michel Giacometti e o reforço de efectivo de alunos. Disse também, que iria 

aprofundar as relações com a Fábrica da Igreja de Alcabideche, para utilização 

do novo auditório. Mencionou que Alcabideche deve avançar na Cultura e nas 

Artes. Referiu que iria lutar por um projecto de coesão social vocacionado para 

os menos jovens, com a colaboração de várias instituições da freguesia. Deixou 

no que concerne ao ambiente, uma palavra de preocupação e preservação do 

parque natural, estimulando com medidas apoiadas pela junta e outras 

entidades, a vivência da população no parque,  como forma de preservação 

daquele recurso natural. Terminou agradecendo o trabalho dos presidentes 

anteriores, afirmando que “ todos serão tratados da mesma forma, todos somos 

Alcabideche”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por fim o presidente da Assembleia de Freguesia Rui Paulo Costa também 

registou o momento começando por expor os principios republicanos que estão 

na génese da nossa republica e no qual será sempre um valor fundamental no 

respeito da sua actuação à frente dos destinos da Assembleia de Freguesia. 

Informou assim conforme se transcreve “ esta casa será sempre um local de 

participação cívica”, e mais disse, empenhando-se a uma maior 

descentralização na realização das Assembleias de Freguesia de forma a levar e 

incentivar maior participação por parte dos fregueses de Alcabideche. 

Comprometeu-se a defender com rigor o regimento da assembleia e tal como se 

transcreve “ o combate politico não pode nem deve ser entendido como um 

processo anárquico, mas sim como um valor de imparcialidade e diferença 

tanto no que concerne às vontades maioritárias como à defesa das minorias”. 

Concluiu com um voto de estímulo para o executivo que agora inicia o seu 

mandato.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dada o adiantar das horas, o presidente da asssembleia deu por finalizada a 

sessão pelas 23.30, encontrando-se assim encerrada a  reunião. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão da qual 

foi lavrada a presente acta que, se aprovada, vai ser assinada por mim e pelos 

demais membros desta assembleia, 

 

 

 

 

 

 

 


