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Introdução
A capacidade de realização no 1º Trimestre de 2015 aqui plasmada com
referência às diversas áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por
base uma linha orientadora de cariz social, inclusiva e potenciadora na gestação
de cadeia de valor para a freguesia.
Neste contexto o início do ano de 2015 apresenta-nos já alguns indicadores
promissores com o aparecimento de novos investimentos na freguesia,
nomeadamente ao nível do 3º sector.
O respeito pelos acordos protocolados em diversas áreas com a CMC,
nomeadamente no espaço público, pequenas infraestruturas e estabelecimentos
de ensino do 1º Ciclo e Jardins de Infância da Freguesia, encetam em si um
princípio de rigor e resposta célere. Neste contexto não podemos deixar de
referir a forma exemplar como o Acordo de Delegação de Competências –
Educação está a ser aplicado nos estabelecimentos escolares, com ganhos de
gestão significativos.
Temos também de registar o forte empenho deste executivo e da sua estrutura,
no apoio a projectos de índole social que foram implementados na freguesia,
nomeadamente ao nível do mapeamento dos idosos que se encontram sozinhos
na freguesia, projecto de Apoio ao Estudo e guia de recusos da Freguesia, entre
outros.
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Atendimento /Secretaria
O serviço de atendimento reveste-se da maior importância numa organização
como a nossa. Neste contexto a importância no tratamento da resposta às
solicitações que quotidianamente nos surgem, requer por parte do efectivo
afecto a este processo, um esforço constante na sua realização.

Entrada de Correspondência
Janeiro

209

Fevereiro

205

Março

159
Correspondecia expedida – Via CTT

Janeiro

12

Fevereiro

51

Março

4

Entrada de Correspondência

209

205
159

Janeiro

Fevereiro

Março

Correspondência Expedita

51

12
4
Janeiro

Fevereiro

Março
*dados da JFA
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As

apresentações

quinzenais

do

Instituto

de

Emprego

e

Formação

Profissional, relacionadas com o 1º Trimestre de 2015 apresentam os
seguintes valores:
Apresentações quinzenais
Janeiro

600

Fevereiro

550

Março

500

Apresentações Quinzenais

600
550
500

Janeiro

Fevereiro

Março

*dados da JFA

As reuniões técnicas semanais que se realizam entre os diversos responsáveis das
áreas, permitem a potencialização de respostas e partilha de dificuldades entre os
pares, tornando a celeridade na resposta.
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Os atestados aferidos pela Junta de Freguesia de Alcabideche no decorrer do 1º
trimestre de 2015, apresentam valores aproximados entre si, não existindo
diferenças significativas.
Mantemos a norma implementada de há longos anos de cada freguês que solicita o
pedido de um atestado, ser correspondido de imediato, não existindo por isso
documentos a emitir em carteira.
Emissão Atestados -Diversos
Janeiro

237

Fevereiro

241

Março

182

Emissão de Atestados

237

241
182

Janeiro

Fevereiro

Março
*dados da JFA

No 1º trimestre de 2015, foram emitidas 126 licenças de canideos. Foram
processados junto do SICAFE o registo dos canídeos.

Licença de Canídeos
57
42
27

Janeiro

Fevereiro

Março

*dados da JFA
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Recursos Humanos
No 1º Trimestre de 2015 não houve alteração no mapa de pessoal.
Durante o trimestre em referência inicíamos o processo de avaliação do SIADAP
para todos os colaboradores com contrato em funções públicas na freguesia de
Alcabideche, conforme legislação em vigor.
No âmbito do acordo com a CPCJ – Cascais acompanhamos em parceria um
elemento na sua inserção social.

Assuntos Jurídicos
No âmbito do pelouro dos assuntos jurídicos, prosseguiu-se com o atendimento
jurídico aos fregueses carenciados, tendo sido registado a procura abaixo
descrita:
Fregueses atendidos/mês

6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
Janeiro

Fevereiro

Março
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Toponimia
No 1º Trimestre de 2015 continuamos o processo de intervenção nas estruturas
toponimicas da freguesia. Neste contexto foram realizadas algumas intervenções
conforme as fotos documentam.
ANTES

DEPOIS
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Outros locais alvo de de Intervenção:








Estrada da Ribeira – Pai do Vento
Rua das Oliveiras – Amoreira
Rua das Almoinhas – Malveira da Serra
Travessa do Nobre – Amoreira
Rua Artur Soares pereira – Manique
Rua das Calçadas – Pai do Vento
Rua da Rocha – Malveira da Serra

Reparação de Calçadas no Espaço Público
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Requalificação do Largo da Amoreira
A acção no Largo visou fundamentalmente retirar os grafittis existentes bem
como reparar e pintar o mobiliário urbano.
Procedemos também à reparação da calçada na zona envolvente, tendo sido
identificada junto da CMC / espaços verdes, uma intervenção urgente de poda
das árvores.
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Exemplo de algumas intervenções realizadas em espaço público
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Educação
“ A escola deverá abrir -se às fontes de experiências e de conhecimento exteriores
a ela, fomentando redes de cooperação e de associação de interesses, centrando se na transformação da experiência vital em cultural e n a educação em valores
(saber, saber fazer, e saber ser), assumindo uma parte significativa da formação
em aspetos “duros” da socialização, perfilando o equilíbrio entre o estável e o
dinâmico no processo de construção da identidade.” (Tedesco, 1995)

No âmbito das parcerias que a Junta de Freguesia de Alcabideche tem com os
Agrupamentos de Escolas da sua área de influência, existem inúmeras ofertas
junto da comunidade escolar. Desenvolvemos a nossa atividade sempre com
espírito de colaboração e proximidade junto dos vários projetos desenvolvidos,
contribuindo para o enriquecimento dos alunos do 1º ciclo e jardins-de-infância
da Freguesia.
Enquanto organização temos sempre presente os objetivos estratégicos que
visam acompanhar o desenvolvimento de todos os projetos, atividades, eventos,
exposições, sendo nossa preocupação a sustentabilidade, a comunicação, a
imagem e gestão otimizada de todos os recursos e sempre em parceria:
 Continuar a incentivar a relação participativa e de proximidade
efetiva com as escolas através das Direções dos Agrupamentos,
Coordenações de Escolas e as com Associações de Pais, de modo
a convergir para uma educação integrada e de qualidade
contribuindo assim, para o desenvolvimento harmonioso e
global da criança.
 Dar continuidade aos protocolos existentes - Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), Ludobiblioteca e Atividade de
Animação de Apoio à Família (AAAF) com qualidade e integração
pedagógica, em estreita articulação e comunicação com a
Câmara Municipal de Cascais, as Direções dos Agrupamentos de
Escolas, Coordenações das Escolas e com as Associações de Pais.
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 Dar continuidade ao Protocolo de Delegação de Competências
nas Escolas com o rigor, acompanhamento,
qualidade efetiva, em estreita articulação e
diálogo com a Câmara Municipal de Cascais,
as Direções dos Agrupamentos de Escolas,
Coordenações das Escolas e com as
Associações de Pais. Assegurando assim, a
manutenção dos equipamentos escolares, do
ensino básico da rede pública; e garantindo
as condições de segurança, bem- estar e
favorecendo de forma continuada o ensino e
as aprendizagens.
 Garantir a continuidade da Componente de Apoio à Família
(CAF) em estreita colaboração e comunicação com a Câmara
Municipal de Cascais,
as

Direções

dos

Agrupamentos

de

Escolas, Coordenações
das Escolas e com as
Associações de Pais
quer no seu formato
de prolongamento do
horário escolar quer
nas Férias na Ludobiblioteca do Alto da Peça/Interrupções
letivas.
 Fomentar a implementação de projetos e iniciativas educativas
específicas que vão ao encontro de cada escola ou um projeto
global para as várias escolas e que estas sejam programadas em
parceria com as Direções dos Agrupamentos e Coordenações de
Escolas.
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 Dinamizar as diferentes áreas através da participação ativa, da
cooperação, interação e coresponsabilização dos diferentes
atores.
 Difundir e divulgar todas as áreas como recurso para a
comunidade.
 Apoiar crianças e jovens com necessidades educativas especiais.
 Desenvolver competências pessoais e socio-emocionais através
de atividades no âmbito da educação não formal.
 Dinamizar atividades de sensibilização e comemoração junto da
comunidade educativa (escolas e famílias) e da comunidade local
através de datas específicas.

Todo o nosso trabalho reflete as orientações curriculares para o 1º CEB, as orientações
programáticas das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) /Atividade de
Animação de Apoio à Família (AAAF) e a articulação efetiva entre os parceiros,
apresentando assim alguns dos projetos e atividades desenvolvidos (as):
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Projeto: Carvanal: “Caras”- Todos nós somos diferentes, diferentes narizes,
cabelos, orelhas. Uma moldura preta foi o mote para esta atividade. Jogar com os
materiais e construir a própria cara foi o desafio que lançado.

Projeto: Dança criativa

Interrupção Letiva da Páscoa – Mais uma vez esta Interrupção Letiva está a
decorrer com grande sucesso quer para o grupo de 24 crianças do 1.ºCiclo,
integrando 2 crianças com NEES, quer para as 90 crianças que frequentam a
Atividade de Animação de Apoio à Família (AAAF), dos Jardins-de-Infância de
Alcabideche 1, Margarida Rodrigues, Alto da Peça, Alcoitão e Bicesse. O tema
abordado desta Interrupção continua à volta das Esculturas como Palco:
“Museu” – Pois… quando vejo uma obra de arte, algo acontece no meu coração.
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Mas não vale a pena ter medo do
desconhecido. O que é preciso é aceitar o
desafio do tempo, dos livros, de cada
visita que fazemos, das salas de um
museu e das obras, que nos levarão a
aventuras e viagens fantásticas. Já
sabemos que em Arte, todas as viagens
são possíveis. E no fim da viagem, não podemos esquecer que estas, como outras
viagens, podem ser refeitas sempre que quisermos. Voltando a abrir os livros ou
visitando o museu. Cada obra de arte provoca algo de novo dentro de nós:
divertimento, admiração, curiosidade, alegria, inquietação, inspiração. Mas…
quando nos encontramos junto de um quadro em branco? Vamos criar algo?
Expressarmo-nos? Ufa! Respiro fundo... Mal posso esperar para ver o que se
segue! Mergulha nesta viagem! Pará... Escuta... E, ouve o que cada obra de arte
tem para nos dizer.

Desafios de e para a Comunidade:

•
•
•
•

11 a 17 maio - Semana gastronómica, com jantares temáticos.
Bazar com artesanato.
Exposição - Mapeamento sobre a economia local formal e informal; parceria com o ISCTE.
Mostras culturais com o contributo de associações e organizações locais.

•
•
•
•

Voluntariado de apoio ao estudo, gratuito e para combater o insucesso e abandono escolar.
Dinamizado por estudantes universitários.
Local: Espaço Montepio e no Outro Lado da Escola 2, três vezes por semana.
Destina-se a alunos do 5.º ao 9.º anos da nossa Freguesia, sobretudo dos Agrupamentos de escola de Alcabideche e IBN Mucana, e por sua iniciativa e escolha, querem
melhorar o seu percurso escolar.

Al-Qabazar

Epic Student

Projeto Laços

Projeto Sala
Snolezen

• Parceria entre a JFA e a Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA).
• Oferta de Alojamento a preços reduzidos que garanta qualidade e confiança às famílias e alunos que durante pelo menos 3 anos, residem na nossa Freguesia (através do
preenchimento de um formulário).
• Domicílios de Idosos - Diagnóstico de levantamento dos idosos interessados em aderir a este projeto, estabelecendo assim uma relação intergeracionalde modo a
combater a solidão e o isolamento inerente à idade.Através desta oferta combatemos dois problemas sociais: a desistência de estudantes do ensino superior por falta de
recursos económicos e a solidão que assombra os mais idosos ou jovens há mais tempo.
• Portefólio - estamos a elaborar este instrumento de consulta para os alunos interessados - acesso no Gabinete de Apoio ao Estudante.
• Reunião mensal acompanhamento - com o contributo da coorednadora da educação, técnica de serviço social da Junta, representante da ESSA cujo objetivo é
acompanhar e avaliar a implementação deste projeto.

• Parceria entre a JFA e a SCMC - o Pisão.
• Criai uma sala cujo ambiente é multissensorial e tem como principal objetivo diminuir os níveis de ansiedade, tensão, autocontrolo, autonomia, despertando os sentidos
através da estimulação sensorial primária tais como: olfato, visão, audição, paladar e tato, numa combinação de atividades através da música, efeitos luminosos,
vibrações suaves, sensações tácteis e o uso dos cheiros/olfato.
• Excelente terapêutica para determinadas patologias como o autismo, o Alzheimer e outras perturbações.
• Dê suporte aos utentes do Pisão e à comunidade local - jovens, idosos, outros adultos.
• Espaço e uma oferta de referência e especificidade da nossa Freguesia.
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Dados da Frequência Média dos alunos:
Frequência Média do Grupo de Crianças – JI/AAAF do Alcabideche 1

Frequência da AAAF - Alcabideche 1
35
30

Nº de crianças

25
20
15
10
5
0

inscritos

frequentadores

Frequência Média Utilizadores Ludobiblioteca Alto da Peça

Frequência da AEC - Alto da Peça
200
180
160
Nº de crianças

140
120
100
80
60
40
20
0

inscritos

frequentadores
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Nº de crianças

Frequência CAF - Alto da Peça
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

crianças inscritas média de crianças que frequentam

Nº de crianças

Frequência Ludobiblioteca Alto da Peça ao
sábado
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

lotação

Sem atelier

Com atelier

Frequência da AAAF - Alto da Peça
35

Nº de crianças

30
25
20
15
10
5
0

inscritos

frequentadores
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Frequência das AEC na EB de Bicesse
100
90
Número de alunos

80
70
60
50
40

Frequenta

94

Não Frequenta

30
20

7

10
0

Frequência

Frequência da CAF na EB de Bicesse
6

Número de alunos

5
4
Frequenta diariamente
3

5

Não Frequenta diariamente

2
1

1
0

Frequência

Frequência Média do Grupo de Crianças – JI/AAAF Bicesse

25

Frequência da AAAF - Bicesse

Nº de crianças

20

15

10

5

0

Inscritos

Frequentadores
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Frequência Média Alunos AEC – EB Alcoitão 1
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Frequência Média Alunos AEC – EB Margarida Rodrigues

100

Frequência da AEC

90
80
Nº de crianças

70
60
50
40
30
20
10
0

inscritos

Media de frequência

20
18

Frequência CAF

16
Nº de crianças

14
12
10
8
6
4
2
0

crianças inscritas média de crianças que frequentam

Frequência Média do Grupo de Crianças – JI/AAAF Margarida Rodrigues
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Frequência Média Alunos AEC – EB Alcoitão 3

100

Frequência da AEC - Alcoitão 3

90
80
Nº de crianças

70
60
50
40
30
20
10
0

inscritos

frequentadores

Frequência Ludobiblioteca
30

Nº de crianças

25
20
15
10
5
0
Lotação

Media de frequência
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Frequência Média Grupo Crianças – JI/AAAF Alcoitão

Reuniões:

Conselhos gerais- um por
trimestre

Conselhos Docentes mensais

Acompanhamento das
equipas- quinzenal

Avaliações trimestrais

Associações de PaisUma por trimestre

Internas de equipa Semanais

RODA - Mensal
Espaço Comunitário
Alcoitão - plenário grupo
cogestão atendimento do
gabinete de emprego e
técnica da ação social Mensal
Comissão Social
Freguesia - Uma por
trimestre; Grupo
Educação - Mensal;
CLAS - Um por trimestre
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No âmbito do Protocolo da Educação celebrado com o Município de Cascais foram
acordadas as seguintes cláusulas:
a) Constituem atribuições dos Municípios, a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as
freguesias, designadamente no domínio da educação;
b) Cabe à Câmara Municipal, discutir e preparar com as Juntas de Freguesia
acordos de execução, ao abrigo do disposto no artigo 133.º daquele
diploma legal;
c) Consideram-se delegadas nas Juntas de Freguesia a competência da
Câmara Municipal em assegurar a realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino
básico, bem como promover a manutenção dos espaços envolventes destes
estabelecimentos de ensino;
d) A par da aplicação da presente lei na negociação, celebração e execução dos
contratos de execução, de forma expressa e com as devidas adaptações é
aplicável, subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo;
e) É pois, à luz deste novo formato jurídico que agora se pretende efetuar a
delegação de competências, tendo em vista, designadamente, a promoção
da coesão territorial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às
populações e a racionalização dos recursos disponíveis.
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Alguns registos fotográficos de intervenções realizadas em alguns estabelecimentos escolares
do 1º ciclo e JI da freguesia de Alcabideche
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Registos fotográficos no âmbito das Interrupções letivas Páscoa 2015.
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GABINETE DE PSICOLOGIA
Como auxílio à interpretação deste relatório trimestral, informa-se que não
deverão ser efetuadas comparações diretas entre os valores ora apresentados e
os que foram transmitidos em relatórios de trimestres anteriores.
Tal fato resulta de, apesar de se verificar uma continuidade nos vários processos
de acompanhamento, os tipos de intervenção (testes, avaliações e consequentes
resultados) que agora foram efetuados são muito diferentes, embora por vezes
complementares. Dos valores apresentados, os 2 primeiros quadros/gráficos
(idades e origens) refletem somente os novos fregueses atendidos neste período.
Nos restantes quadros/gráficos, os valores referem-se ao universo total (os
novos e acompanhamento dos mais antigos).
Assim, desde o início do período em referência, foram atendidas em consultas
individuais, um total de 108 novos fregueses, de acordo com as características
etárias constantes no quadro seguinte.

Homens

Total

Mulheres

Faixa Etária
≤ 17

23

18-

≥

≤

18-

≥

64

65

17

64

65

0

0

16

68

1

108

80
70
60
50
40
30
20
10
0
≤ 17

18-64

Homens

≥ 65

≤ 17

18-64

≥ 65

Mulheres

No que concerne à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através do
gráfico seguinte, a maioria das sinalizações foram efetuadas pela escola de EB1
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Fernando Teixeira Lopes, com 34 crianças sinalizadas. Seguem-se as consultas
designadas por “outros”, respeitantes à Escola EB1 de Manique. Merecem
igualmente destaque as consultas por iniciativa própria, não sendo despiciente as
da Escola Fernando J. Santos e Bicesse.

EB1

EB1

Fernando

Fernando T.

J.Santos

Lopes

2

34

EB1

Por iniciativa

Bicesse

própria

8

26

Reencaminhados

Outros

1

27

40

20

Outros

Reencaminhado
s

Por iniciativa
própria

EB1 - Bicesse

EB1 - Fernando
T. Lopes

EB1
Fernando J.
Santos

0

A nível de intervenções, foram contabilizadas 585. O número de intervenções em
cada caso, variou em função da situação. Podemos constatar que há uma maior
frequência nas consultas de avaliação psicológica, seguidas de reuniões com pais
consultas de aconselhamento psicológico, apoios psicológicos, e por fim as
observações psicológicas. O elevado nº registado nas “outras diligências”
referem-se essencialmente a telefonemas, reuniões com técnicos e contatos por
mails. A título exemplificativo refira-se que existem diligências telefónicas que
podem levar a um considerável consumo de tempo. Salienta-se ainda um elevado
número de reuniões com professores e com pais (uma parte destas últimas no
seguimento de prática seguida em anos anteriores, onde se efetuam reuniões ao
longo do ano letivo – convocadas desde o ingresso até à finalização do ciclo).
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Tipo de Intervenções
Consultas

Observações Avaliações
psicológicas psicológicas

1

106

Apoios
psicológicos Aconselhae/ou
mentos
psicopepsicológicos
dagógicos
30

90

Reuniões
com pais

Reuniões
com profs.

Outras
diligências

Total

110

77

171

585

150

200

100

150
100

50

Outras
diligências

Reuniões
com profs.

0
Reuniões
com pais

Apoios
psicológicos
e/ou…
Aconselhamentos
psicológicos

Avaliações
psicológicas

50
Observações
psicológicas

0

Nas consultas de avaliação psicológica, em que houve necessidade de aplicação
de instrumentos métricos, verificou-se que, ao invés do trimestre anterior, agora,
os testes de personalidade foram os mais aplicados, seguido pelos de aptidão.
Refira-se ainda o significativo nº de testes de inteligência e linguagem que foram
aplicados.
No período em questão, saliente-se ainda que não foram aplicados testes de
orientação escolar e profissional, e de desenvolvimento. Refira-se que o nº e tipo
de testes aplicado variam em função das situações a observar.
Neste parâmetro registaram-se ainda algumas faltas, situação que se começa a
tornar um pouco frequente, não só nas consultas efetuadas na Junta, como
também nas consultas da especialidade em outras instituições (hospital e centro
de saúde).
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Tipo de Testes Aplicados

Aptidão

Personalidade
e
Inteligência Desenvolvimento
projetivos

29

101

18

Linguagem
Leitura
Escrita

Orientação
Escolar
Profissional

Aptidões
Escolares

Total

10

0

0

158

0
▼

Aptidões
Escolares

Orientação
Escolar
Profissional

Linguagem
Leitura
Escrita

Desenvolvime
nto

Inteligência

Personalidade
e
projetivos

Aptidão

120
90
60
30
0

Das avaliações descriminadas no quadro anterior, resultaram a elaboração de 35
relatórios psicológicos e 11 informações psicológicas. Foram solicitados junto dos
médicos de família, 10 pedidos de consultas noutras especialidades médicas,
conforme se pode constatar no quadro seguinte.

Elementos Escritos

Relatórios
psicológicos

Informações
psicológicas

Pedidos de
consultas

Pedidos de
informações

Outros

35

11

10

0

4

Total
►

60

▼
40

Outros

Pedidos de
informações

Pedidos de
consultas

Informações
psicológicas

0

Relatórios
psicológicos

20
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O quadro e gráfico que se seguem, traduzem a caracterização da problemática
dos fregueses atendidos pelo Gabinete de Psicologia, por tipo de problemas
evidenciados após a conclusão das avaliações efetuadas.
A problemática mais presente foram as dificuldades de aprendizagem, seguidos
das disfunções familiares, perturbações emocionais e de ansiedade e de
desenvolvimento (perturbações de linguagem, défices de atenção, hiperatividade,
agitação motora, atrasos globais de desenvolvimento). Registaram-se ainda
quatro situações de alterações de comportamento, seguido de dois casos de
depressão e um de imaturidade e outro de alteração de personalidade.
Algumas das situações avaliadas foram consideradas (depois de analisadas),
como não sendo “problemáticas”, pelo que o seu número não foi incluído neste
quadro. Estas situações estavam associadas a práticas educativas erradas por
parte dos pais, falta de investimento pedagógico a vários níveis e falta de hábitos
de estudo. Existem ainda situações pendentes que aguardam resultados dos
encaminhamentos efetuados.

Alterações
de
comportamtº

Alterações
da

Dificuldades
de
aprendizagem

Imaturidade

18

1

4

7

1

Perturbações
de
desenvolvimtº

Fobias

Perturbações
de

Depressões

obcessivos/
compulsivos

6

0

7

2

0

ansiedade

Perturbações

emocionais

Disfunções

personalidade

familiares

Total

8

54

Comportamtºs

20

10

15
5

10
5

Comportamtºs
obcessivos/
compulsivos

Depressões

Perturbações
de
ansiedade

Fobias

Disfunções
familiares

Alterações
da
personalidade

Perturbações
emocionais

Alterações
de
comportamtº

Imaturidade

Dificuldades
de
aprendizagem

Perturbações
de
desenvolvimtº

0

0

No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o
quadro

e

gráfico

seguintes,

observa-se

que

foram

realizados

78

encaminhamentos para consultas de oftalmologia e otorrinolaringologia. Refirase ainda um nº significativo para os médicos de família. Esta metodologia é
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frequente, pois muitas situações são reencaminhadas para outras especialidades
após triagem pelo respetivo médico de família. Aguardam-se os resultados de
alguns dos encaminhamentos feitos no decurso das intervenções, no sentido de
obter informação complementar às avaliações e desta forma adequar as
medidas/estratégias já tomadas.

Encaminhamentos

Consulta
psiquiatria

Consulta
neurologia

Consulta
otorrino

Consulta
oftalmologia

Consulta
desenvolvimento

Médico
de família

Ensino
especial

2

0

38

40

3

26

0

Terapia
da fala

Terapia
familiar

Espaço
S

Apoio à
vítima

Intervenção
precoce

CPCJ

Consultas
psicologia

3

0

0

0

0

4

0

Total

116

▼

Consultas
psicologia

CPCJ

Intervenção
precoce

Apoio à
vítima

Espaço
S

Terapia
familiar

Terapia
da fala

Ensino
especial

0
Médico
de família

Consulta
oftal-…

Consulta
otorrino

Consulta
neurologia

Consulta
psiquiatria

Consulta
desenvol-…

5

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Finalizando, refira-se que foram abrangidas 78 novas famílias, resultante da
intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche.
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Acção Social
A ação social no decorrer do período de Janeiro a Março, no que se refere ao
atendimento às famílias teve uma grande procura de ajuda. As famílias têm
grandes dificuldades no acesso a bens e serviços essenciais, por insuficiência de
rendimentos para a satisfação de necessidades básicas.
A resposta social reveste-se assim de uma importância crucial para os residentes
na freguesia de Alcabideche.
Neste período foram atendidas 87 pessoas.

Quantidade de Atendimentos

Atendimento Social
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Série1

Janeiro

Fevereiro

Março

23

29

35

As necessidades com que nos deparamos essencialmente são as seguintes:
 Apoio a nível de pagamentos de despesas, como água, luz, rendas de casa,
compra de medicamentos e outros.
Participamos no Espaço Comunitário de Alcoitão, às terças-feiras durante o
período da manhã, para atendimento aos utentes do bairro.

36

Relatório de Atividades
2015
Apoio à Terceira Idade
A nível da terceira idade realizou-se no dia 13 de Fevereiro no Complexo
Desportivo de Alcabideche, o Baile de Carnaval, para os idosos da freguesia.
Participaram neste evento utentes dos centros
e associações da freguesia. Houve para
finalizar

um

lanche

convívio

entre

os

participantes.
O

fomento

por

construir

diariamente

atividades que ocupem os nossos concidadãos,
reveste-se da maior importância para o
equilíbrio emocional e físico desta população
de faixa etária mais avançada.
A nível dos Centros de Convívio de Alvide e de
Alcoitão, a Junta através do Departamento de
Ação Social presta apoio técnico, coordenação e
dinamização

dos

grupos.

Colaboração

na

dinamização dos Grupos Corais de Alcoitão,
Alvide e Malveira da Serra.
Reuniões
Em janeiro o grupo de trabalho dos Seniores
reuniu. Neste encontro estiveram presentes as
várias associações e instituições da freguesia que
prestam apoio às problemáticas da população
idosa. Um encontro teve como ordem de trabalhos verificar as necessidades e os
recursos existentes na freguesia. Na Câmara de Cascais realizou-se uma reunião
sobre a proposta da nova Rede
entre os Centros de Convívio e
os Espaços Sénior e qual a
importância da integração dos
centros nesta rede.
Ainda no período de janeiro
reuniu o Núcleo Executivo no
CRID, para a preparação do
Plenário da CSFA.
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Procedeu-se a um balanço geral sobre as Creches
Sociais tendo sido identificado no número de
creches aderentes e a sua participação no
programa e a forma como está a ser dada resposta
junto da comunidade.
Foi também reunido o grupo de trabalho dos
Seniores, para tratamento dos dados recolhidos
nas fichas das necessidades sentidas por cada
instituição da freguesia. Tratou-se de um encontro
proveitoso, visto que conseguimos através dele,
alencar os recursos e necessidades inerentes à
freguesia de Alcabideche.
Em fevereiro nas Instalações da DNA/ Alcabideche demos um passo fundamental
face

ao

futuro

programa

através

europeu

do
de

investimento “ Portugal 2020”
em que reúne a atuação de cinco
fundos europeus estruturais e
de investimento, no qual se
definem

os

princípios

de

programação que consagram a
politica de desenvolvimento económico, social e territorial para promover em
Portugal entre 2014 e 2020. Pretende-se criar um programa de desenvolvimento
para as freguesias de Alcabideche e de São Domingos de Rana.
Março realizou-se uma reunião para a apresentação do projeto de voluntariado “O
nosso Spot”, promovido pela Junta de Freguesia de
Carnide. Estiveram presentes associações de pais
dos agrupamentos da IBN- Mucana, EB2 de
Alcabideche,

Câmara

de

Cascais

e

alguns

elementos da nossa Junta de Freguesia. Alguns dos
objetivos deste projeto passam por:
-Criar ligações de mentoria fortes entre jovens de
bairros sociais e voluntários com experiencias
diferentes;
- Aumentar o grau de literacia e sucesso escolar;
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- Sensibilizar e capacitar os jovens para a
adoção de comportamentos favoráveis à sua
autonomia

e

participação

social.

A

apresentação deste projeto serviu para que nos
fosse

possível

ter

conhecimento

da

metodologia a adotar para que seja posto em
prática

um

projeto

do

mesmo

género,

nomeadamente a criação de um Centro de Apoio ao
estudo que responda às necessidades dos alunos da
freguesia. Em Março realizou-se a reunião do RODA
no Alto da Peça, estando presentes instituições da
freguesia. Nesta reunião foi feita a avaliação do ano
de 2014 e atualização do plano de ação para o ano
de 2015.
Março realizou-se o plenário da CSFA,
nas instalações da AHBVA, estiveram
presentes

várias

instituições

da

Freguesia e do concelho que fazem
parte da CSFA. Neste plenário fez-se
uma síntese do plano de ação e da
metodologia que foi utilizada para
atingir os objetivos de trabalho; Apresentação do diagnóstico da Freguesia;
Exercício de validação dos problemas e seleção das prioridades de
intervenção.
Foi realizado na última quinzena de
março o encontro da Comissão Local da
Ação Social em S Pedro do Estoril, tendo
estado representadas a maioria das
instituições que operam no Concelho. O
dia de trabalho decorreu de forma profícua, tendo sido debatidos várias
temáticas na capacitação da resposta social do concelho e da freguesia de
Alcabideche em particular.
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Neste contexto em 2015 constituímos através da Comissão Social de Freguesia
–CSFA vários objectivos que pretendemos alcançar;
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No seguimento de outras Campanhas de solidariedade que a Junta de
Freguesia de Alcabideche se associa desde 2013, promovemos recentemente a
Campanha da Páscoa em parceria com algumas instituições da freguesia.
Esta iniciativa proporcionou fruto do empenho de todos os parceiros, um
número considerado de bens alimentares que possibilitou uma Páscoa melhor
a 20 famílias carenciadas da Freguesia de Alcabideche.
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PISCINA MUNICIPAL

Horário
O horário de funcionamento da Piscina de
Alcabideche no período referido foi às
2ª,4ª 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.

Ocupação
A

ocupação

diária

da

Piscina

de

Alcabideche no período referido foi dividida em dois grandes grupos:

 GRUPOS DA OCUPAÇÃO ESCOLAR E SOCIAL- das 9:00h às
17:15h – que compreende as escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico, as escolas e centros educativos privados e os centros
de dia da Terceira Idade presentes na freguesia.

 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
O acesso das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico à Piscina Municipal de
Alcabideche está inserido no Programa de Natação do Município de Cascais e
visa proporcionar a cerca de 200 crianças com idades compreendidas entre os
7 e os 10 anos, a aprendizagem, o conhecimento e a vivência da natação pura,
numa perspetiva formativa.
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HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE ALCABIDECHE
PELAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Restantes Escolas
O acesso das restantes escolas teve como objetivo o ensino da disciplina
curricular

Educação Física, sendo da responsabilidade dos professores

docentes de cada escola envolvida a coordenação técnica e pedagógica.
Centros de Dia
O acesso dos centros de dia teve 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.
A ocupação do Público em Geral – das 17:15h às 23:00h – compreende os
alunos das diferentes modalidades que lecionamos na Piscina de Alcabideche
e os utilizadores livres.
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Modalidades e Horários

Natação pura
Modalidade desportiva aquática que visa o ensino dos quatro estilos de
natação:
Crawl,
Costas,
Bruços
Mariposa.

Nesta modalidade, pode-se observar a existência de dois tipos de escalões: o
primeiro para crianças com mais de 6 anos de idade, e o segundo para jovens e
adultos a partir dos 12 anos de idade.
As aulas desta modalidade também foram divididas em escalões de
dificuldade.

Natação para bebés
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 e dos 2 anos aos 4 anos.

H IDROGINÁSTICA
A Hidroginástica consiste na realização em meio aquático de exercícios
similares aos da ginástica aeróbica. Esta modalidade foi frequentada por
utentes com mais de 16 anos de idade, e foi dividida em dois níveis de
dificuldade diferentes: o nível I e o nível II.
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Hidroterapia
Atividade aquática com vista a intervir ao nível da correção postural,
Reabilitação e Gerontomotricidade.

Utilização livre
Atividade aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico
especializado. Apenas esteve presente um Nadador Salvador com a função de
vigilância.
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PAVILHÃO E RESTANTES ESTRUTURAS
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QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES NA NAVE

1º Trimestre de 2015

QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES DO PAVILHÃO
Janeiro
Dia:
02-01-2015

Aluguer:
NSA

Duração:
3H30M

Os Coxos

1H

03-01-2015

Estoril

6H

04-01-2015

Jogo Privado

2H

NSA

2H

05-01-2015

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

NSA

3H

06-01-2015

07-01-2015

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

08-01-2015

Estoril

3H

09-01-2015

NSA
Os Coxos

3H30M
1H

10-01-2015

Estoril

11-01-2015

Jogos Privados

2H

NSA

2H

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

NSA

3H

12-01-2015

13-01-2015

14-01-2015

15-01-2015
16-01-2015

1H30M

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

Estoril

3H

NSA

3H30M

Os Coxos

1H

17-01-2015

Estoril

6H

18-01-2015

Privados

1H

NSA

2H

19-01-2015

Estoril

3H
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Miguel Gonçalves

1H

NSA

3H

20-01-2015

21-01-2015

22-01-2015

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

Estoril

3H

NSA

2H

G.D.D.Alcoitão (Cadeira de Rodas)

2H

23-01-2015

24-01-2015

25-01-2015

Estoril

1H30M

G.D.D.Alcoitão (Cadeira de Rodas)

4H

Privados

1H

NSA
26-01-2015

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

NSA

3H

27-01-2015

28-01-2015

3H30M

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

29-01-2015

Estoril

3H

30-01-2015

NSA

3H30M

Os Coxos
31-01-2015

1H

Estoril

3H30M

Fevereiro
Dias:

Aluguer:

Duração

01-02-2015

Privados

2H

NSA

2H

02-02-2015

Cascais Pong

03-02-2015

04-02-2015

8H30M

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

NSA

3H

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

05-02-2015

Estoril

3H

06-02-2015

NSA
Os Coxos

07-02-2015

Estoril

3H30M
1H
3H30M
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Privado

1H

Zumba*

1H

G.D.D.Alcoitão (Cadeira de Rodas)

2H30M

08-02-2015

Privado

1H

NSA

2H

09-02-2015

Estoril

3H

Miguel Gonçalves
10-02-2015

NSA

11-02-2015

Privados

Estoril

Estoril

1H30M
3H
1H30M
1H
1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

12-02-2015

Estoril

3H

13-02-2015

NSA
Os Coxos

14-02-2015

Estoril

3H30M
1H
1H30M

Privados

1H

15-02-2015

Privados

1H

NSA

4H

16-02-2015

Privados

1H

Estoril

4H

Miguel Gonçalves

1H

18-02-2015

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

19-02-2015

Estoril

3H

20-02-2015

NSA

21-02-2015

22-02-2015

23-02-2015

24-02-2015

25-02-2015

3H30M

Os Coxos

1H

Privados

1H

Estoril

3H30M

G.D.D.Alcoitão (Cadeira de Rodas)

2H30M

Privados

2H

NSA

2H

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

NSA

3h

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

26-02-2015

Estoril

3H

27-02-2015

NSA

3H30M
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Os Coxos
28-02-2015

1H

Estoril

3H30M

Privados

1H

* Realização Mega Aula de Zumba (Ginásio 1)

Março
Dias

Alugueres

01-03-2015

Privados

1H

NSA

2H

02-03-2015
03-03-2015
04-03-2015

05-03-2015

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

NSA

3H

Estoril

1H30M

Estoril

1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

Cascais Mington
Estoril

06-03-2015

Duração

NSA
Os Coxos

8H30M
3H
3H30M
1H

07-03-2015

Estoril

08-03-2015

Privados

1H30M
2H

NSA

2H

09-03-2015

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

10-03-2015

NSA

3H

11-03-2015

Privados

Estoril
Estoril

1H30M
1H
1H30M

Mercator

1H

Angulos

1H

Pakenses

1H

12-03-2015

Estoril

3H

13-03-2015

Privados

1H

NSA

3H30M

Os Coxos

1H

14-03-2015

Badmington F.P.B.

16H

15-03-2015

Privados

1H

NSA

2H

Estoril

2H

Estoril

3H

Miguel Gonçalves

1H

16-03-2015
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Atividades ocorrentes na Nave e Ginásios do CDA Semanalmente

A Nave do CDA está com uma ocupação a 100% durante a semana,
distribuindo-se pelas seguintes atividades:
 Aulas Curriculares de
Educação Física de 2.ª a 6.ª
feira das 08h30/16h30.
 O

Desporto

Escolar

inicia às 16h30 e termina às
18h00.

A partir das 18h00 realizam-se de 2ª a 6ª Feira os treinos de Futsal do
Estoril Praia e do Núcleo Sportinguista de Alcabideche nos seus escalões.
Distribuído

pelos

vários

dias

da

semana contamos com 4 equipas de
futsal

particulares

GONÇALVES,

PAKENSES,

(MIGUEL
ÁGULOS

VIRTUAIS E OS COXOS) e 1 equipa de
Innebandy (desporto nórdico praticado
por um grupo de suecos), cujo nome da
mesma é designado por: MERCANTOR. Ao fim semana, além dos jogos oficiais
de Futsal do NSA, e do Estoril Praia registam-se ainda vários alugueres a
particulares.
No Ginásio a ocupação durante a
semana divide-se entre as escolas
das 08h30 às 16h30 e as nossas
modalidades das 17h00 às 22h30.
Aos Sábados de manhã foram
lecionadas aulas de Ballet e karaté.
Como habitualmente, realizaram-se nos Ginásios 1 e 2 as aulas de Ballet,
Karaté, Ginástica Acrobática, Step, Muay Thai, Danças (Sapatiado, Modern Jazz,
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Hip hop), Insine – Fitness, Taekwondo, assim como de Ténis,
Musculação/CardioFitness nos espaços próprios.
À data pagaram a mensalidade os seguintes utentes por modalidade:


Ação social – Piscina – 170 utentes



Ballet – 23 utentes



Dança - 5 utentes



Ginástica Acrobática – 25 utentes



Hidroginástica – 146 utentes



Hidroterapia – 66 utentes



Hip-hop – 12 utentes



Insine – 5 utentes



Karaté – 45 utentes



Localizada – 14 utentes



Musculação – 34 utentes



Muay thai – 7 utentes



Natação bebés – 39 utentes



Natação -322 utentes



Taekwondo – 12 utentes



Ténis – 8 utentes



Yoga – 6 utentes



Utilização livre – 67 utentes



Total: 1006 utentes
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Atividades Económicas
No fomento à economia da freguesia e aos seus agentes, realizámos o
“Encontro da Bagageira” tendo sido escolhido o parque de estacionamento do
Pavilhão de Alcabideche.
Entendemos assim estarem criadas as condições necessárias para futuros
eventos que têm na sua essência não só a divulgação de produtos da nossa
terra como também num âmbito de maior abrangência, a capacitação das
pessoas e sua recuperação da economia informal para a economia formal.
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Proteção Civil
Decorreu entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março a Semana da Protecção
Civil no CascaisShoping. Esta iniciativa permitiu informar, sensibilizar e
formar a população sobre as medidas e comportamentos importantes de
autoprotecção, visando dinamizar uma cultura de segurança particularmente
para a população de Alcabideche.
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Atividades Informáticas

A) Parque Informático Atual
Aquisição,

implementação

e

configuração do novo servidor HP
Proliant ML-310e Gen8 v2.
Atualização de todas as estações de
trabalho para o novo sistema operativo
Windows 7 PRO.
Cópia de segurança para todos os perfis
de utilizadores via estações de trabalho
para disco externo.
Migração dos perfis para o novo sistema
operativo. Configuração de contas de correio eletrónico e de novas
funcionalidades inerentes à implementação do novo servidor.
Implementação de central telefónica virtual “ONENET” da Vodafone na sede
da Junta de Freguesia de Alcabideche, Complexo Desportivo de Alcabideche, O
outro lado da escola nº1 e 2, Cemitério e Espaço Montepio. Neste momento
todas as chamadas são processadas por atendimento automático para que seja
feito primariamente um rastreamento do assunto a tratar.
Infecção de cavalos troianos na estação de trabalho do gestor de complexo
desportivo de Alcabideche que após a sua detecção e remoção destes
procedeu-se à implementação de duas contas específicas: “Gestor” e
“Professores”.
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B) Design Gráfico e Telecomunicações
Realização de Cartazes para a
Sede da Junta de Freguesia de
Alcabideche.
Realização de cartazes para
Ação Social.
Atualização

do

cartaz

de

Gabinete de Psicologia para reflectir a mudança do novo logotipo e horário de
funcionamento da Junta de Freguesia.
Atualização para o novo logotipo da Junta de Freguesia de Alcabideche.
Aplicação do novo logotipo a todos os documentos “template” criados e
usados pelos serviços desta Junta.
Alteração para o novo logotipo na aplicação de gestão autárquica,
Fresoft2007. São também incluídos os atestados, requisições e outro tipo de
documentos emitidos pela sede da junta de freguesia.

C) Internet e Web Design
Backup completo ao alojamento do site (um por cada mês) com a ferramenta
gratuita “Akeeba Backup”.
Foram

realizadas

alterações

à

estrutura

de

menu

“EDUCAÇÃO”

(anteriormente designado por “Escolas / JI”) ao qual procedeu-se à
manutenção, optimização e atualização de toda a informação pertencente aos
submenus.
Criação dos artigos sobre os temas principais na Freguesia de Alcabideche e
outros ao qual deixo a lista de conteúdo produzido do mais recente para o
mais antigo:
 Aviso - Páscoa
 Al-qabazar
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 Páscoa mais Feliz
 Banco de livros e materiais escolares
 3ª Corrida do Zambujeiro
 "Gente bem diferente"
 Oportunidades para a sua empresa
 Férias da Páscoa
 Colónia de férias
 Yoga para Pais e Filhos
 Ação Qualidade de Vida 2015
 Divulgação do Projecto Formativo da ARIA
 Revisão PDM-Cascais
 Consultas de Terapia Familiar e Aconselhamento
 Aviso de Frio
 Campanha Solidária
 As gravatas de meu pai
 Vem fazer a tua orquestra
 Malha
 Mega Aula de Zumba
 Plano Municipal para a integração dos Imigrantes
 Concurso da Marinha
 Programa de Estágios
 Crescer na Família

57

Relatório de Atividades
2015
 CONVOCAÇÃO PARA O DIA DA DEFESA NACIONAL
 174 Anos da Freguesia de Alcabideche
 Google Analytics é um serviço gratuito e oferecido pela Google no
qual exibe as estatísticas de visitas, navegador, origem de tráfego, etc.
ao qual passamos a apresentar de seguida os resultados para o
último trimestre do ano corrente para a nossa página de internet
www.jf-alcabideche.pt:
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D) Facebook
Alguns dados de maior relevo a destacar este último trimestre com a nossa
presença na rede social Facebook. Cada vez mais importante esta ferramenta
para o uso em publicidade/divulgação gratuita de todo o trabalho realizado
pelas diferentes áreas na Freguesia de Alcabideche.

Economato
Renovação do Stock para as impressoras existentes no Parque Informático.
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Salubridade
A gestão do Cemitério de Alcabideche está sobre responsabilidade da Junta de
Freguesia. Os cemitérios são monumentos à memória daqueles que morreram
e que os vivos fazem questão de perpetuar.
Neste contexto estamos a ultimar o mapeamento do cemitério, no sentido de
podermos encontrar as soluções necessárias e urgentes que possibilitem a
melhoria qualificativa da prestação de serviços junto da comunidade.
O gráfico abaixo reflete o número de enumações realizadas no primeiro
trimestre de 2015.

Inumações

25
20
15
10
5
0
Janeiro

Fevereiro

Março
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Apoios a Associações e Coletividades
Nos apoios às Coletividades e Associações, temos realizado com frequência o
empréstimo das viaturas da JFA. Neste intuito temos resolvido algumas
dificuldades na prestação do transporte, quer seja na distribuição semanal de
bens alimentares por algumas famílias carenciadas da freguesia e que estão
devidamente assinaladas pela Conferência Vicentina de Alcabideche, ou na
utilização do final da semana para o transporte de equipas na área da grande
Lisboa. Podemos apontar cerca de 5000 kms percorridos neste 1º trimestre de
2015.
Temos também desenvolvido no corrente trimestre um conjunto de ações com
as Coletividades da freguesia. Neste contexto foi solicitado um apoio no
transporte dos elementos pertencentes à banda de música da Malveira da
Serra que alegraram o Carnaval/2015.
No Complexo Desportivo de Alcabideche bem como no Espaço Montepio,
temos cedido os locais a título gratuito a formações musicais, caso do grupo de
Concertinas e a banda Lobo Meigo.
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Nova Imagem
Pretendemos com esta nova imagem a
criação de um referencial, que embora
não

tenha

institucional

representatividade
e

não

substitua

formalmente o Brazão, permite dotar a
Junta de uma imagem de marca dinâmica e fortemente geradora de um novo
conceito de modernidade, que se pretende para potenciar a atratividade do
território e indo ao encontro da população mais jovem que se fixou na
Freguesia.

Escola Michel Giacometti
Requalificação do Espaço Montepio em 3 fases iniciais
1. Requalificação do Espaço Montepio em 3 fases iniciais
a) Recuperação do material de som (2 Colunas Sub Graves Db, 4 Monitores de
Palco Db, 2 Tops Laney , Diversos Cabos de Microfone e um Armário) que
estavam na Sociedade Musical de Alcoitão
(Novembro 2014)
b) Montagem do equipamento de som referido na
alínea anterior na Sala Montepio, com o intuito
de facilitar a realização das reuniões de
Assembleia de Freguesia, bem como outros
eventos tais como plenários,

concertos e

apresentações. (Novembro 2014)
c) Reconversão da Sala da Régie em sala de aulas.
Desmantelamento dos equipamentos de som,
computador e monitores e armazenamento no
armário da sala de arrumações. (15 de Janeiro de 2015)
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2. Preparação e produção do 174º Aniversário da Junta de Freguesia de Alcabideche
(22 de Janeiro de 2015)
a) Visita técnica à Sociedade Musical da Malveira (dia 20 de Janeiro)
b) Ensaios com Orquestra de Violinos (semanas de 12 a
22 de Janeiro)
c) Atuação com Orquestra de Violinos (dia 22 de Janeiro)

Preparação e produção do 174º Aniversário da Junta
de Freguesia de Alcabideche (22 de Janeiro de 2015)

3. Abertura de 2 novas disciplinas na EMMG: Bateria e Acordeon
a) Admissão de 2 novos professores, o Prof. Fernando Colin e a Prof. Hélia
b) Dinamização das novas disciplinas com publicidade no Facebook da JFA e
afixação de cartazes nas espaços de publicidade da JFA
c) Reconversão de salas/horários para as novas disciplinas
d) Montagem de um 2º Kit de Bateria
no

Estúdio

Montepio,

com

a

finalidade de melhorar as condições
de aprendizagem deste instrumento

4. Reforço na divulgação da disciplina
de Música para Bebés criada em
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Outubro de 2014, através da impressão de cerca de 20 flyers que foram
colocados estrategicamente na entrada do CDA
5. Concepção e Produção do Workshop de Piano e
Violoncelo na Ludo Biblioteca do Alto da Peça
(31 de Janeiro de 2015)
a) Produção conjunta entre o Departamento
de Educação e a Escola de Música, esta
iniciativa teve como principais objectivos a
abertura da Escola à comunidade educativa e a angariação de alunos
b) A cargo da Prof. Carla Louro, o Workshop permitiu que um pequeno
grupo de crianças e pais, tivessem tomado contacto com o piano e o
violoncelo, havendo posteriormente inscrições nestas disciplinas na
semana seguinte.
6. Inscrições, Pagamentos e Coordenação da Escola
a) Registaram-se 9 novas inscrições
b) Todos os alunos inscritos pagaram a mensalidade, embora alguns com
atraso
c) Registaram-se 3 desistências: 1 no Piano, 1 na Iniciação Musical e 1 no
Baixo
d) Fechamos o mês com 165 alunos

Fevereiro 2015
1. Continuação da requalificação do Espaço Montepio em 3 fases
a)

Tratamento acústico da nave central através da disposição permanente
das cadeiras vermelhas em formato auditório. O resultado é
extremamente positivo e a custo zero. Todos os professores que
leccionam nesta sala elogiaram a iniciativa, uma vez que as cadeiras
absorvem o eco da sala (5 de Fevereiro)
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b) Pedido formal via email a todos os professores no sentido de abrirem as
janelas e portas enquanto dão as suas aulas. Esta iniciativa permite anular
o cheiro a humidade que frequentemente se instala neste espaço.
c)

Montagem de colunas e monitores no Estúdio, o que veio melhorar
substancialmente a qualidade de som
para quem lecciona e também para as
bandas que ensaiam regularmente
neste espaço (12 de Fevereiro)

2. Melhorias na Sala Carlos Paredes (1º Andar
da Assoc. De Bem Estar Social) (1ª Semana de Fevereiro)
a) Com o inicio das aulas de Iniciação Musical em Outubro 2014, diversos
pais mostraram-se preocupados em relação ao buraco que dá para as
escadas desta sala
b) Com vista a resolver este problema, foi colocada uma rede branca em
toda a extensão do corrimão. Custo total – 22,21 €
3. Arrumação do vão de escada e da Sala Carlos Paredes.
Com a saída da bateria e de algumas colunas e amplificadores, procedi a
arrumação destes espaços, com sentido de melhorar o seu aspecto estético (19
de Fevereiro)
4. Inscrições e aspectos de Coordenação
a) Registaram-se 9 novas inscrições
b) Os alunos pagaram as mensalidades salvo algumas questões
relacionadas com débitos diretos que foram identificadas e resolvidas
c) Fechámos o mês com 174 alunos
5. Submissão e aprovação do orçamento
de

reparações/aquisições

equipamentos

para

a

de
EMMG.

Contempladas neste orçamento estão
as reparações de 7 guitarras, de 3

71

Relatório de Atividades
2015
pianos, a aquisição de 1 piano elétrico entre outros.

Março 2015
1.

Dinamização do Estúdio do Espaço Montepio
a)

Protocolos com 2 bandas de alunos/professores. Cedência do

espaço para ensaios em troca de atuações em eventos da JFA
b)
2.

Organização de horários de utilização do estúdio

Reforço da publicidade nos espaços institucionais. Colocação de cartazes no

painel de entrada da JFA e na entrada do Espaço Montepio
3.

Planificação do evento Alqabazar, contactos com 4 bandas e com

professores da escola no sentido de se criar um evento memorável, com
apresentação dos melhores alunos
4.

Reunião de professores da EMMG (23 de Março). Balanço do 2ºPeríodo,

agendamento do 3º Período e concepção do Evento Alqabazar
5.

Balanço dos seis meses da EMMG:
a) No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde Outubro
(135 alunos) até Março (180 alunos)
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