
 

ATA DA QUINTA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

ANO DE 2018 

Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, nas instalações do Sociedade Instrução e 

Recreio de Janes e Malveira, sito na Rua de Janes, em Janes - Malveira da Serra, realizou-se a Reunião 

Ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e o artigo 13.º do Regimento AFA, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. - Período antes da ordem do dia;  

2. – Apresentação, Discussão e Votação de proposta de alterações ao Regulamento 

do Cemitério de Alcabideche;  

3. – Apresentação, Discussão e Votação de proposta de alteração da Tabela de Taxas 

e Licenças administrativas;  

4. – Apresentação, Discussão e Votação de proposta do Regulamento de atribuição 

de Bolsas por Mérito na área da Educação;  

5. Apresentação, Discussão e Votação de proposta de Isenção de taxas ao Grupo 

Estoril Praia para a época 2018/2019;  

6. – Apresentação da Informação Financeira;  

7. – Apresentação e Discussão do relatório de Actividades 2º Trimestre 2018; 

Esta sessão teve a presença dos seguintes membros: Rui Paulo Costa (PPD/PSD), Presidente da 

Assembleia de Freguesia; Catarina Rita da Luz (PPD/PSD), 1.º Secretária da Assembleia de Freguesia em 

substituição; Maria Luisa Marques Jorge (PS), 2.º Secretária da Assembleia de Freguesia em substituição; 

José Filipe Ribeiro (PPD/PSD), Presidente da Junta de Freguesia, Carolina Telles Ferreira (CDS-PP), 

Secretária, Carlos Mata (PPD/PSD), Tesoureiro, Teresa Lopes Ribeiro (PPD/PSD), 1.ª vogal, Marco 

Pauzinho (CDS-PP), 2.º vogal, Pedro Correia de Sousa (PPD/PSD), 3.º vogal, Nuno Jorge (PPD/PSD), 4.º 

vogal; Jorge Roquete Cardoso, Luís Manuel Guerreiro, Catarina Rita Luz, Carlos Duarte Nunes, Maria 

Augusta Nunes, Patrícia Cardoso Nascimento e Bernardo Barros, Deputados da Bancada do PPD/PSD; 
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Paulo Jorge dos Santos e José Ferreira, Deputados da Bancada do CDS-PP; Marta Machado, Rui Jorge 

Lemos, Paulo Duarte, Elisabete Domingos, Soraia Dorropio, Alexandra Santos Domingos e Elisabete 

Domingos, Deputados da Bancada do PS; Tiago Teixeira, deputado da Bancada do B.E.; Telma Maria 

Santos, Deputada da Bancada da C.D.U. .  

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Costa deu início à assembleia cumprimentando todos os 

presentes e agradeceu à direcção da Colectividade a cedência do espaço para realização da assembleia de 

freguesia. Fez referência ao expediente recebido, renúncia de mandato de Salomé Margarida Lind eleita 

pelo Bloco de Esquerda, a seu pedido, bem como solicitações de substituições de vários elementos das 

bancadas. De seguida colocou a discussão e votação, a acta nº 3 que foi aprovada por maioria com três 

abstenções. O presidente da assembleia introduziu o ponto antes da ordem do dia, convidando os 

membros da assembleia para exporem as suas reflexões.------------------------------------------------------------ 

Marta Ruivo, do PS cumprimentou todos os presentes. Começou por felicitar as iniciativas realizados no 

último trimestre pela Junta de Freguesia, nomeadamente o Arraial popular de Santo António, o Festival 

Gímnico e as Marchas Populares, tendo registado o facto destes eventos, terem sido realizados no 

complexo desportivo, espaço que a seu ver se adequa na perfeição. Também se congratulou com a 

participação das associações da freguesia que participaram nestas realizações, acreditando que no futuro o 

trabalho pode ser feito de outra forma e com mais eventos realizados.-------------------------------------------- 

Telma Santos, representante do grupo de lista da CDU pediu a palavra para colocar duas questões ao 

Senhor Presidente da Junta, uma relacionada com a Feira da Adroana e as verbas disponíveis para as 

obras, e a requalificação daquele espaço, nomeadamente ao nível do pavimento que necessita de 

intervenção urgente perguntando se estavam previstas obras para breve naquele local. Outro ponto 

abordado foi no sentido de saber se a Junta vai assinar o acordo colectivo de trabalho com o sindicato, 

visto a Câmara Municipal ter o feito, permitindo assim a uniformização entre trabalhadores da Câmara e 

da Junta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Teixeira em nome do Bloco de Esquerda começou a sua intervenção por dizer que tinha solicitado 

à mesa da Assembleia dados referentes ao número de sem abrigos existentes na freguesia, tendo obtido 

uma resposta pouco esclarecedora quanto ao número total tendo em conta o relatório da Câmara 

Municipal de Cascais. No seguimento da sua intervenção apresentou uma série de questões, como as 

medidas tomadas no acompanhamento dos “sem abrigo” na freguesia e quais as intervenções que estão a 

ser realizadas para a reversão desta problemática.-------------------------------------------------------------------- 

Correio eletrónico: assembleia.freguesia@jf-alcabideche.pt || www.jf-alcabideche.pt || Tel.: 214 603 212 



 

Paulo Duarte em nome do PS, iniciou a sua intervenção por referir o agrado na descentralização das 

assembleias referindo ser também um objectivo por si defendido. Mencionou de seguida que já passaram 

3 meses sobre a última assembleia e os pontos levantados pelo partido socialista não foram tratados, 

estando inclusivamente alguns agudizados. Deu como exemplo as obras recentes de  trânsito e do OP que 

estão em tão pouco tempo desgastadas. A Junta deve pedir responsabilidades à Câmara, pedindo ao 

presidente da junta que assuma um compromisso para a resolução destas situações. Aflorou também o 

tema dos incêndios e da limpeza das ribeiras que continuam em atraso, sendo um potencial para futuros 

incêndios principalmente em zonas urbanas.-------------------------------------------------------------------------- 

Rui Lemos em nome do PS, questionou a mesa sobre um pedido de esclarecimento efectuado pelo 

Partido Socialista sobre a constituição do executivo da Junta de Freguesia de Alcabideche.------------------- 

Paulo Santos em nome do CDS-PP, começou por felicitar o executivo da junta pelas iniciativas 

realizadas, de seguida fez referência ao mau estado de algumas estradas na freguesia que foram alvo de 

intervenções recentes e estão danificadas. Perguntou para quando a sua reparação.---------------------------- 

O presidente da Assembleia respondeu ao membro de lista do PS Rui Lemos, informando-o que para a 

resposta ao pedido solicitado necessita de uma clarificação dos pressupostos, visto não estarem 

devidamente identificados na exposição apresentada.--------------------------------------------------------------  

 

O Bloco de Esquerda apresentou uma moção com o titulo “ Voto de repúdio pelo respeito às populações 

imigrantes, por uma resposta de acolhimento de pessoas refugiadas, pelo repudio às populações 

xenófobas”. A moção foi colocada a discussão.-------------------------------------------------------- Luis 

Guerreiro em nome do PSD-CDS/PP, insurgiu-se contra o facto da existência de assuntos que não estão 

relacionados directamente com a Freguesia de Alcabideche, votando assim sempre contra. 

Paulo Santos informou os presentes que o CDS/PP também repudia qualquer politica de índice 

xenófobo, mas que este tipo de assunto não deve ser tratado ao nível de uma assembleia de freguesia------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Duarte referiu que em sua opinião o BE tem toda a legitimidade para trazer a esta assembleia os 

assuntos que entender, sobre a moção em si entende que devem ser mudados alguns considerandos da 

moção, deixando a intenção da bancada do PS pela abstenção. Após colocação a discussão, a moção foi 

rejeitada com 8 votos contra, 8 abstenções e 2 votos a favor.------------------------------------------------------- 

O presidente da Junta começou por agradecer as palavras elogiosas da Marta Ruivo, deixando a sua 

intenção de desafio com as restantes forças politicas para trabalho conjunto em iniciativas em prole dos 

fregueses de Alcabideche. Em resposta ao membro de lista do BE sobre a feira da Adroana, informou que 
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a verba orçamentada em Assembleia Municipal do ano passado é insuficiente mas que o assunto não está 

esquecido existindo no local uma intervenção em curso em parte do recinto, relacionada com o Estoril 

Praia provocando alguns constrangimentos. Informou também que a gestão do recinto é da 

responsabilidade da Misericórdia de Cascais. Sobre o acordo colectivo de trabalho, foi informada a 

assembleia que a junta já fez as alterações todas, estando a ser cumprido sem qualquer assinatura de 

acordo. No que se refere ao assunto dos sem abrigo, solicitou ao BE um pedido por escrito sobre as 

questões colocadas a fim de poder o executivo responder em conformidade. Em resposta ao Paulo Duarte 

do PS, informou que a junta não está passiva em relação à CMC sobre o estado das vias de circulação, 

nomeadamente as estradas de Manique e Bicesse. Em reunião com a vereação da CMC está agendada 

para breve prazo uma intervenção na estrada de Manique. Disse que a competência não é da junta mas 

sim da Câmara Municipal, existindo procedimentos administrativos que dificultam a celeridade na sua 

resolução. Sobre a limpeza das ribeiras, esclareceu os presentes da atenção do executivo nesta temática, 

estando atento a todas as situações. Depois referindo-se ao membro de lista Rui Lemos do PS disse que a 

resposta tinha sido dada em tempo oportuno ao pedido de esclarecimento, sendo por isso uma inverdade a 

sua opinião expressa na intervenção que realizou. Agradeceu de seguida ao Paulo Santos as palavras 

sobre a realização das festas populares.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de intervenção do publico, não houve inscrições, colocando o presidente da mesa a discussão 

o segundo ponto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Junta fez a apresentação do ponto, colocando à disposição para algum 

esclarecimento complementar.-------------------------------------------------------------------------------------------

-- Telma Santos em nome da CDU colocou a questão sobre o prazo das sepulturas de média e longa 

duração constantes no regulamento. O Presidente da Junta solicitou autorização para a resposta ao tema 

por parte do vogal Marco Pauzinho, que esclareceu em face do aumento exponencial de pedidos para os 

alugueres de terrenos e em virtude de não existir espaço suficiente, a solução encontrada passou por 

colocar no regulamento os tempos de 25 e 50 anos de utilização. Não existindo mais inscrições, o ponto 

foi colocado a votação com o seguinte resultado: Votos a favos –  

 

17 Votos contra 1 e Abstenção 1 – Proposta aprovada. ( um elemento da bancada do PS, encontrava-se 

fora da sala) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 3 da ordem de trabalhos foi colocada a discussão, tendo pedido a palavra a bancada do PS. 

Alexandra Domingos, após os cumprimentos colocou a questão da proposta não ter incluída nenhuma 

referência de observação da discussão pública. Considerou também que a proposta está incompleta 

porque as alterações não tem uma fundamentação económica associada. Entendeu também que esta 

proposta só deveria surgir no final do ano para ser contemplada em orçamento. Referiu uma preocupação 

sobre as subidas nos valores relativos ao complexo desportivo de Alcabideche.---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta respondeu à questão sobre a discussão pública, informando que não recebeu 

qualquer contributo por parte dos fregueses, pelo que não colocou em anexo à proposta. Esclareceu os 

presentes, que foi realizado um estudo económico para definir os preços das taxas. Sobre o timing na 

alteração das taxas, tem realmente como preocupação o início das aulas, permitindo que o seja no início 

do ciclo e não a meio do ano. Sobre os descontos que se perderam, foi uma opção do executivo anterior e 

deste executivo, o CDA tinha um problema financeiro complicado com um deficie elevado. Foi entendido 

retirar os descontos e manter preços abaixo do mercado, possibilitando o equilíbrio financeiro de forma 

gradual. Nada mais havendo a abordar, a proposta foi colocada a votação com o seguinte resultado: Votos 

a favor 10, Abstenções 0 e Votos contra 2 – Proposta Aprovada. ( o BE apresentou declaração de voto)  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 . da ordem de trabalhos foi apresentado para discussão pelo presidente da assembleia--------- 

Rui Lemos do PS, pediu a palavra para louvar a iniciativa e apresentar algumas sugestões de melhoria ao 

regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta em resposta ao deputado Rui Lemos, esclareceu as dúvidas apresentadas, 

nomeadamente sobre a constituição do júri e forma de actuação, bem como a abrangência dos 

interessados e até onde vai o regime do incentivo. A proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada 

com o seguinte resultado: Votos a favor 11, Abstenções 8 e votos contra 0. Proposta Aprovada por 

maioria  (a bancada do PS apresentou declaração de voto)-------------------------------------- 

Ponto 5 . O Presidente da Assembleia colocou à discussão o ponto 5 da ordem de trabalhos.------------- 

Paulo Duarte do PS disse que o sentido de voto sobre a proposta não tem nada a ver com o Clube Estoril 

Praia, mas entende que a isenção de taxas  deve ser ampliada a outras associações desportivas da 

freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

O Presidente da Junta respondeu que a proposta vem no sentido do ano anterior sendo uma opção deste 

executivo, não dar um apoio monetário ao Estoril Praia mas sim desta forma. Assim os outros não ficam 
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impedidos de utilizar o CDA também, existindo equipas particulares a utilizar aquele espaço. O Estoril 

Praia não tem o monopólio da utilização daquele espaço. Não existe por isso qualquer tipo de injustiça. ---

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Paulo Duarte questionou sobre a receita gerada pelos eventos do Estoril Praia e se a Junta beneficiaria de 

alguma forma dessa situação. -------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Santos pediu a palavra para perguntar qual o tempo estimado de ocupação do CDA por parte do 

Estoril Praia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da junta respondeu aos presentes, começando por afirmar não estar em posse dos dados 

percentuais de ocupação do CDA, muito embora tenha referido que no período diurno até às  

 

18 horas é a escola IBN Mucana que ocupa aquele espaço. Sobre a questão da bilheteira referiu que não é 

benéfico para ninguém, o clube não ganha com a receita em face da carga de impostos.----------------------- 

Bernardo Barros PSD pediu a palavra para referir que a receita eventualmente angariada seria inferior 

ao subsídio atribuído, concluindo da existência de uma poupança. Seguidamente esclareceu que o facto 

do Estoril Praia custeou o piso do CDA bem como o facto da ocupação dos jovens na pratica desportiva. 

Deixou a ideia que o partido socialista deveria de enaltecer o trabalho do executivo e não colocar duvidas 

à proposta apresentada.----------------------------------------------------------- Paulo Duarte pelo PS, pediu a 

palavra para afirmar que o PS defendia também esses pressupostos e que o tinha afirmado inicialmente na 

sua intervenção, não permitindo que outros lhe dissessem o que devia de dizer. --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------  

Bernardo Barros PSD, na sua intervenção referiu a falta de ideias esclarecendo o membro do PS que 

não era sócio do Estoril Praia. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Alexandra Domingues PS, referiu que foi questionado o executivo sobre o valor do piso, não tendo 

obtido nenhuma resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

O Presidente da Junta, esclareceu que o valor em questão rondava os 50 mil euros. ------------------------- 

Rui Lemos PS, perguntou qual era a percentagem de utilização dos outros?------------------------------------ 

O Presidente da Junta, referiu que não tinha disponibilizado no imediato os números de utilização, mas 

que qualquer pessoa ou entidade é livre de utilizar o CDA. 

Jorge Cardoso PSD disse da existência de alguns em quererem ficar bem com Deus e o Diabo, estando 

expectante na intenção de voto do PS nesta matéria. ---------------------------------------------------- Não 

Correio eletrónico: assembleia.freguesia@jf-alcabideche.pt || www.jf-alcabideche.pt || Tel.: 214 603 212 



 

havendo mais nada a abordar, a proposta foi colocada a votação com o seguinte resultado: Votos a Favor 

10, votos contra 7 e abstenções 2 – Proposta Aprovada por maioria. ------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia colocou os pontos 6 e 7 a discussão não carecendo de votação.------------ 

Marta Ruivo PS pediu a palavra para solicitar ao executivo maior cuidado na apresentação do relatório de 

actividades, sendo um documento importante que espelha o esforço de todos os técnicos e profissionais 

que trabalham na Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Costa terminou a reunião pedindo aos presentes 

membros da assembleia que estivessem atentos ao site da Junta de Freguesia, ao espaço de acesso 

reservado à Assembleia de Freguesia, a que todos têm acesso e onde naturalmente irão sempre comunicar 

e colocar tudo o que é necessário, para as assembleias. Por fim, agradeceu a presença de todos e encerrou 

os trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminados os trabalhos, foi lavrada a presente Acta, que depois de lida foi aprovada por todos os 

presentes.   

 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

 
Rui Paulo Correia Costa 

1.ª Secretária  

_____________________________________________  
Margarida Nascimento Alves 

  

2.ª Secretária 

_____________________________________________  
Susana Maria Nunes  
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