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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
ALCABIDECHE 

MANDATO DE 2017/2021 

 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de Junho dois mil e dezanove, com inicio pelas 21:00h, nas 
instalações do Grupo Recreativo e Desportivo do Zambujeiro em Alcabideche, realizou-se a 
oitava reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcabideche do corrente mandato. 
Realizada em conformidade com o disposto no Artigo 11.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
Setembro e com o artigo 13º do Regimento da AFA, teve a seguinte sequência na ordem de 
trabalhos: 

 

 

 

 

 

 

 

A reunião contou com a presença dos seguintes membros eleitos: 
Mesa da Assembleia 
Presidente - Rui Costa (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 1º Secretário – Rita Luz 
(PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 2º Secretário -  
Executivo da Junta de Freguesia de Alcabideche – José Ribeiro (Presidente); Paulo Santos 
(Secretário); Carlos Mata (Tesoureiro); Teresa Ribeiro (1º Vogal); Marco Pauzinho (2º Vogal); 
Pedro Sousa (3º Vogal) e Nuno Jorge (4º Vogal). 
Bancada PPD/PSD - CDS/PP - Coligação Viva Cascais: Luís Guerreiro; Luís Pires de Lima; Jorge 
Rebelo; Patrícia Nascimento; Maria Augusta Nunes e António Rebelo; José Ferreira; e Teresa 
Pelágio Bancada PS - Partido Socialista: Marta Ruivo Machado; Rui Lemos; Paulo Duarte; 
Soraia Dorropio; Ana Sofia Mendes e Diogo Ruivo - Bancada BE – Bloco de Esquerda – Nelson 
Calheiros- Bancada CDU – Coligação Democrática Unitária - Telma Santos. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Costa, deu início aos trabalhos e após os habituais 
cumprimentos aos presentes, informou da receção de dois pedidos de renúncia de mandato 
pelos elementos eleitos Susana Nunes do Partido Socialista PS e Sara Magalhães do Bloco de 
Esquerda BE, que apresentaram ambos motivos profissionais para a sua decisão. De seguida o 
Presidente da Mesa da Assembleia, deu posse aos novos elementos eleitos, António Rebelo 
(PSD) e Diogo Ruivo (PS). Após os formalismos inerentes às substituições ocorridas e estando 
as bancadas devidamente preenchidas foram abertas as inscrições para intervenção no 
período antes da ordem do dia.  
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Paulo Duarte (PS) após os cumprimentos iniciais, começou por se congratular com as 
descentralizações das reuniões da Assembleia de Freguesia, de seguida mencionou na sua 
intervenção o último acto eleitoral e os excelentes resultados obtidos pelo Partido Socialista 
na Freguesia de Alcabideche, referindo também que este resultado advém da boa governação 
socialista e dos partidos da esquerda que fazem a maioria na Assembleia da Republica. 

 

Telma Santos (CDU) após cumprimentar os presentes, começou por saudar o executivo por 
finalmente ter a informação que se iniciariam em breve as obras no recinto da feira da 
Adroana. De seguida colocou uma pergunta ao executivo no sentido de saber se já existia uma 
resposta para quando a construção da ponte pedonal para o cemitério. Referiu também sobre 
a questão que se está a passar no Bairro Irene com a venda de terrenos e habitações por parte 
da Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Para a CDU aquelas parcelas e habitações  são dos 
residentes e não da SCMC, pelo que gostariam de saber qual é a posição do executivo da Junta 
nesta matéria. 

Luís Guerreiro (PSD) começou por se congratular com a prestação do executivo desta junta, 
pelo sucesso na realização do encerramento do festival desportivo Gímnico no Pavilhão de 
Alcabideche. No uso da palavra, parabenizou o Grupo Desportivo do Zambujeiro pelo seu 
aniversário. Referiu como um sucesso também a organização do Arraial Popular e as Marchas 
de Santo António que ocorreram no Pavilhão de Alcabideche. Mencionou como muito 
meritório o facto do executivo da Junta proporcionar um apoio social através de uma bolsa 
para as famílias carenciadas que pretendem colocar os filhos no ATL. Saudou também a 
decisão na descentralização das Assembleias. 

Pires de Lima (PSD) começou a sua intervenção por louvar a existência de uma assistência 
considerável, referindo a importância fundamental da população através da sua participação. 
Respondendo ao PS, disse no seu entender que o acto eleitoral do qual resultou uma vitória do 
PS, não foram eleições autárquicas, mas sim outras, distintas por isso e com outro fim. Sobre o 
Bairro Irene, a posição do PSD é de grande agrado por ver as forças politicas do Concelho e da 
Freguesia falarem sobre o Bairro Irene, coisa que não aconteceu anteriormente. Sem querer 
fazer história sobre o Bairro, referenciou a data inicial da constituição do bairro que data de 
1958 onde o Engº Álvaro Pedro de Sousa tomou 2 terrenos para a construção de um bairro 
com 84 casas. A CMC e outras entidades do Estado procederam à urbanização com a colocação 
das infraestruturas necessárias nesses terrenos, referindo em conclusão deste tema que o 
futuro dos moradores está salvaguardado, existindo uma campanha de desinformação 
promovida por interesses partidários. 

Marta Ruivo (PS) pediu a palavra para evidenciar como muito positiva a realização das Festas 
Populares e a sua descentralização por outras freguesias do Concelho. Congratulou-se por uma 
coletividade da Freguesia representar as marchas populares. De seguida propôs à Assembleia 
um voto de louvor ao Grupo Desportivo Estoril Praia pelo seus 80 anos, sendo um exemplo das 
Associações que enobrecem a nossa Freguesia pelo trabalho realizado em prole do desporto, 
bem como em outras áreas como a social e ambiental. Referindo ao tema do bairro Irene, 
entende que a CMC deveria se questionar o porquê dos moradores não se sentirem 
protegidos. As decisões judiciais devem ser acatadas quando saírem, neste momento o que 
interessam são os moradores, e a atitude e forma processual como a CMC teve, não passou 
um clima de segurança aos residentes no Bairro Irene. 
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Ana Mendes (PS), após os cumprimentos iniciais, começou por exprimir a sua satisfação junto 
do executivo, pelas ações iniciadas no cemitério e que agradecem que se concretizem em 
breve. Sobre a exumação das ossadas mencionou o facto de existir muitas vezes falhas na 
comunicação com as famílias, sendo levantadas as ossadas sem conhecimento dos familiares 
que manifestam esse interesse em estar presentes. Os familiares têm esse direito e deve ser 
acautelado pelo executivo da Junta, considerando também que o contacto da Junta deva ser 
feito pelos serviços administrativos e não pelos coveiros. 

Luis Guerreiro (PSD) pediu a palavra para realçar o facto do Partido Socialista reconhecer que 
o Grupo Estoril Praia está sediado na Freguesia de Alcabideche. Sobre a questão do Bairro 
Irene, referiu também que a CMC está sempre sujeita ao princípio da legalidade, pelo que não 
pode fugir, tendo que ser cumprido. 

Pires de Lima (PSD), intervir novamente, informou a assembleia que sobre o tema do Bairro 
Irene, a sua intervenção não tinha sido realizada com base em opiniões, mas sim em decisões 
do Tribunal. Os moradores têm sido neste processo instigados negativamente, percebendo-se 
que estejam divididos. Sobre a temática do cemitério reflectiu que continuava-se a deixar no 
ar que nada tinha sido feito, verificando-se contudo presencialmente melhorias significativas 
fruto de obras realizadas ao longo do tempo.  

Paulo Duarte(PS), no uso da palavra questionou o Presidente do executivo sobre uma série de 
questões que têm sido levantadas no actual mandato em sede de PAOD e que gostava de ter 
respostas como sejam temas relacionados com o trânsito, mobilidade, limpeza de ribeiras, 
protecção civil e outras. Relativamente ao estacionamento no Cabreiro, existem problemas 
porque os trabalhadores do HPP de Cascais admitidos recentemente, não podem estacionar 
dentro do recinto do Hospital e procuram os lugares nas zonas limítrofes. Perguntou se a Junta 
de freguesia tem alguma solução para ajudar a resolver este problema. 

José Ferreira(CDS-PP), começou a sua intervenção saudando as realizações de várias iniciativas 
que têm decorrido no Espaço exterior do Pavilhão de Alcabideche, como sejam as Festas 
Populares ou as Marchas que realizaram recentemente. Quanto à temática do cemitério, disse 
que não conseguia ter a mesma opinião do PS, tendo estado no local e não conseguido 
identificar os pontos que foram alvo de criticas. 

Não existindo mais inscrições por parte dos elementos das bancadas, foi dada a palavra aos 
fregueses presentes na sala, tendo a mesa recebido três inscrições de residentes na freguesia 
que expuseram as suas questões. 

 José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) em resposta às perguntas realizadas, começou por 
responder às questões dos fregueses, nomeadamente ao Senhor Luís Filipe sobre o acidente 
na ponte pedonal do cemitério, afirmando que a CMC através da Cascais Próxima vai construir 
uma nova ponte pedonal no mesmo lugar, estando fechado com a seguradora, o valor 
indemnizatório correspondente. Sobre o incendio que ocorreu, embora tendo sido uma 
tragédia, foi um sucesso para as forças de combate, tendo acompanhado sempre de perto 
essas ações. Os bombeiros foram competentes, houve coordenação entre as entidades e as 
populações. Sobre a temática do Bairro Irene, referiu que sendo uma população de fracos 
recursos e maioritariamente idosa, está fragilizada e a CDU não pode dizer o que disse, 
afirmando …” a Santa Casa da Misericórdia, vendeu os terrenos à Câmara… não é verdade, não 
vendeu terrenos nenhuns, vendeu foi as casas. Não eram rendas vitalícias de 60 escudos, visto 
que nos anos 70 foram aumentadas para 120 escudos, portanto é mentira quando se afirma 
que eram rendas vitalícias de 60 escudos. A CMC nunca fez nenhuma ação de despejo, por não 
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se renovar um contrato de arrendamento, as ações de despeja que a CMC faz são quando não 
existe o pagamento das rendas ou em situações muito mais complicadas. Os interesses dos 
moradores do Bairro Irene vão ser todos acautelados. Sobre o tema da circulação, referiu que 
a velocidade e o estacionamento são um flagelo na Freguesia. A Junta não tem competência 
para resolver tudo, mas vai tentando minimizar em alguns pontos mais críticos. Sobre os 
espaços verdes, não são geridos pela Junta de Freguesia mas sim pela Cascais Ambiente. Na 
componente da Educação, nomeadamente nas interrupções lectivas o executivo verificou que 
existem pais com carências económicas tendo aplicado um regime diferenciado após 
verificação , isentando do pagamento nesse período de interrupção lectiva. É uma forma de 
apoiar as famílias que não têm onde deixar os filhos quando estão a trabalhar. São cerca de 
dois mil euros em mensalidades, o custo suportado pela Junta. Em resposta à Marta Ruivo do 
PS, afirmou que achava estranho sabendo do conhecimento que ela tinha da organização das 
marchas, vir falar sobre o tema, quando foi o atual executivo que captou as marchas para 
Alcabideche. De seguida em resposta a uma pergunta sobre o funcionamento do cemitério por 
parte da deputada Ana Mendes do PS, respondeu que nas questões das transladações, são 
enviadas cartas registadas com aviso de receção aos familiares, não sendo o Senhor coveiro 
que vai avisar as pessoas. Numa resposta ao Paulo Duarte do PS que abordou uma questão 
relacionada com a segurança o Presidente do executivo afirmou que a interjeição era muito 
vaga, não estando devidamente assinalada a zona ou local onde existia a falta de segurança, 
pediu assim que identificasse melhor. Informou os presentes que devem sempre apresentar 
queixa junto das autoridades. A questão levantada por um dos membros sobre o trânsito do 
Cabreiro, respondeu que iria verificar o que se passava. 

De seguida foi dada a palavra ao freguês Carlos Carvalho informou os presentes que o Bairro 
Irene foi construído a mando de um benemérito que ofereceu a oportunidade de habitar em 
moradias, pessoas oriundas de bairros da lata. 

Marta Ruivo PS, em defesa da honra referiu que até valorizou o atual executivo com a 
organização das marchas em Alcabideche, agora a minha vida pessoal ou as ocupações de 
vária ordem que tenho, não podem aqui ser alvo de condicionamento. 

Paulo Duarte PS, solicitou também a defesa da honra para afirmar que a sua intervenção 
inicial tinha visado a questão de resposta, sendo que seria importante numa próxima 
assembleia que o presidente da junta dissesse que a questão está resolvida e foi devidamente 
tratada. Sobre as atas, sugeriu que as lesse e verifica-se no registo áudio que normalmente diz, 
…”vamos ver, não é da responsabilidade direta da junta”…. Pediu por isso em nome do Partido 
Socialista respostas concretas. 

José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) pediu a palavra para confirmar tudo aquilo que tinha 
referido anteriormente, informando o representante da lista do PS Paulo Duarte para verificar 
a acta onde o tema do cemitério foi aflorado e comparar com as afirmações de hoje e do seu 
colega de bancada Paulo Mestre. 

Finalizado o ponto Antes da Ordem do Dia PAOD, o Presidente da Assembleia colocou a 
votação a proposta do Partido Socialista para um voto de louvor pelo 80º Aniversário do Grupo 
Estoril Praia que foi aprovado por unanimidade. 

Ponto 2 - Aprovação das atas nº7 e nº 8, foram colocadas separadamente a aprovação 
as actas nº 7 e nº 8, com os seguintes resultados: 
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acta nº 7 - Aprovado por maioria (18 votos a Favor, 1 voto de Abstenção, 0 votos 
contra). 

Acta nº 8 – Aprovado por maioria (17 votos a Favor, 2 votos de Abstenção, 0 Votos 
contra). 

Ponto 3 - Deliberação das Transferências de competências para as freguesias. 

Telma Santos (CDU) pediu a palavra para referir que a descentralização de 
competências como está a ser realizada, não é mais do que uma desresponsabilização 
do estado nas autarquias com enormes encargos junto das populações. Por outro lado, 
na prática não existe nenhuma transferência de competências nas autarquias como foi 
amplamente proclamado pelo governo, estando-se assim num quadro de incerteza e 
insegurança, quer para os trabalhadores como para as populações em geral. Assim na 
posição manifestada pela CDU, deve ser rejeitada a proposta apresentada, mantendo 
os acordos de execução vigentes. 

Paulo Duarte PS, sobre o ponto em discussão referiu que não estranhava não estarem 
de acordo com a CDU. Segundo informou os presentes o novo decreto lei vem 
normalizar uma série de competências que eram já assumidas pelas juntas de 
freguesia. Estas competências agora assumidas, passam a ser próprias das juntas e dá 
às Juntas de Freguesia a oportunidade de poderem concretizar aquilo que foi o ideal 
do 25 de Abril de um poder autárquico efetivamente livre. 

Não existindo mais inscrições para discussão, o ponto foi colocado a votação tendo 
sido a proposta rejeitada com 17 Votos Contra, 1 Abstenção e 1 voto a Favor. 

Ponto 4 - 1ª Revisão Orçamental foi colocada pelo presidente da assembleia a 
discussão, tendo convidado o Presidente da Junta para esclarecimentos perante os 
elementos da assembleia. 

José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) informou os presentes que este ponto tem 
por base o saldo de gerência que fica anualmente e que tem que ser incluído no 
orçamento em exercício, sendo o valor este ano de 198.740,84 (cento e noventa e oito 
mil setecentos e quarenta euros e oitenta e quatro cêntimos), estando assim 
disponível para qualquer esclarecimento complementar. 

Não existindo inscrições para discussão da proposta, foi colocada a votação tendo sido 
Aprovada por maioria com 10 votos a Favor, 9 Abstenções e 0 votos contra.  

Ponto 5 
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José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) respondeu que se tratava de um empréstimo 
gratuito, por isso tratar-se de um contrato de comodato. Os custos de água, luz e 
limpeza, naturalmente que serão suportados pela Junta. Sobre a publicação do edital, 
informou que se encontrava disponível no site. 

José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta), respondeu nunca ter referido que o contrato 
de comodato vinha a discussão pública, mas sim um aditamento a uma tabela de 
taxas. Não é obrigatório a divulgação pública do contrato de comodato. 

Não existindo mais inscrições para discussão da proposta, foi colocada a votação tendo 
sido Aprovada por Maioria com 10 votos a Favor, 9 Abstenções e 0 votos contra. 

Os pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos não obtiveram inscrições de esclarecimento 
por parte dos elementos da Assembleia de Freguesia. 

Nelson Calheiros (BE), solicitou ao Presidente da Mesa que o Senhor Tesoureiro da 
Junta, explica-se a questão dos incêndios que tinha sido no inicio da reunião aflorado. 

Carlos Mata (Tesoureiro da Junta), após os cumprimentos iniciais, começou por afirmar 
não comungar muito da ideia de que vão deixar de existir incêndios florestais. O clima 
é importante neste processo e os meios de combate também, a CMC arranjou mais 
sapadores florestais, há por isso mais resposta, existem mais equipas dedicadas na 
defesa e limpeza de faixas de proteção junto das povoações. Disse verificar que no 
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último incêndio arderam árvores, mas não houve nenhuma habitação ardida nem 
perdas humanas.

Rui Costa (presidente da mesa) Pelas 23 horas e 40minutos terminou a reunião 
agradecendo a presença de todos.

 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

Rui Paulo Correia Costa 

 

________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

1.ª Secretária 

_____________________________________________ 

 

Rita Luz 

 

 

 

 
2.ª Secretária 

_____________________________________________ 
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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
ALCABIDECHE 

MANDATO DE 2017/2021 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de Setembro dois mil e dezanove, com inicio pelas 21:00h, nas 
instalações do Montepio em Alcabideche, realizou-se a nona reunião ordinária da Assembleia 
de Freguesia de Alcabideche do corrente mandato. Realizada em conformidade com o 
disposto no Artigo 11.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e com o artigo 13º do 
Regimento da AFA, teve a seguinte sequência na ordem de trabalhos: 

 

 

 

 

 

A reunião contou com a presença dos seguintes membros eleitos: 
Mesa da Assembleia 
Presidente - Rui Costa (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 1º Secretário – Rita Luz 
(PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 2º Secretário -  
Executivo da Junta de Freguesia de Alcabideche – José Ribeiro (Presidente); Paulo Santos 
(Secretário); Carlos Mata (Tesoureiro); Teresa Ribeiro (1º Vogal); Marco Pauzinho (2º Vogal); 
Pedro Sousa (3º Vogal) e Nuno Jorge (4º Vogal). 
Bancada PPD/PSD - CDS/PP - Coligação Viva Cascais: Bernardo Corrêa de Barros; Luís 
Guerreiro; Catarina Luz; Luís Pires de Lima; Jorge Rebelo; Patrícia Nascimento; António  
Rebelo;  José Ferreira; e Teresa Pelágio Bancada PS - Partido Socialista: Marta Ruivo Machado; 
Paulo Duarte; Paulo Mestre; Daniel Romão; Ana Sofia Mendes; Maria Luísa Jorge e Soraia 
Dorropio - Bancada BE – Bloco de Esquerda – Nelson Calheiros- Bancada CDU – Coligação 
 Democrática Unitária - Telma Santos. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Costa, deu início aos trabalhos e após os habituais 
cumprimentos aos presentes, no período antes da ordem do dia, abriu as inscrições para a 
intervenção dos grupos de lista eleitos. 

Marta Ruivo (PS) pediu a palavra para reflectir o facto de estarmos a meio do mandato e 
continuarmos a verificar situações de preocupação mas achamos que também temos que 
relevar algumas situações que a Junta tem vindo a resolver, nomeadamente em relação ao 
cemitério, apesar de estar em falta o acesso, perguntando assim ao executivo o ponto de 
situação desta intervenção. Relevou a colocação de lombas redutoras de velocidade em 
algumas vias da freguesia, nomeadamente na Quinta de Manique. Falou também das 
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recuperações em espaços públicos, deixando a ideia que existe ainda muito a fazer na 
Freguesia. Estando na fase inicial do ano lectivo, acha o PS que a Junta deve estar próxima das 
escolas e deve acompanhar de perto  a comunidade escolar, visto terem este ano existido 
alterações na freguesia. Perguntou de seguida ao executivo se a intervenção na feira da 
Adroana já estaria concluída, tendo realçado o facto de o espaço do feirante não ter melhorias 
significativas e as condições do locais de venda estrem em seu entender pior após a 
intervenção. 

 

Telma Santos (CDU) após cumprimentar os presentes colocou algumas questões relacionadas 
com o ano lectivo que se iniciou recentemente, tendo recebido por parte dos pais algumas 
preocupações que gostaria de ali ver esclarecidas, por parte do executivo. Assim referiu 
inicialmente a falta de limpeza de um terreno envolvente à escola do Alto da Peça. Foi feito a 
limpeza na área do recinto escolar, mas aquele espaço continua por limpar. Referiu também 
algumas dificuldades nos horários de entrega das crianças, sendo uma situação que condiciona 
muito a vida dos pais e das crianças ao final do dia. Abordou também a falta de 
estacionamento na C+S de Alcabideche onde o único espaço possível foi eliminado. 

Luís Pires de Lima (PSD) começou por se congratular com a prestação do executivo desta 
junta, pelo facto de ter conseguido transpor do papel para a realidade as suas opções de 
trabalho e execução. De seguida referiu a bondade do programa Factor C onde os jovens da 
freguesia  têm oportunidades para colocar em marcha novos projectos. Abordou também os 
projectos das Bolsas de Mérito onde jovens da freguesia forma contemplados no apoio para os 
seus percursos educacionais. 

José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) em resposta às questões colocadas, começou por 
referir que existe ainda muito por fazer, estando no entanto, motivado para continuar a 
trabalhar nesse sentido. Quanto ao acesso pedonal para o cemitério, a obra não foi iniciada 
este mês para não ser associada ao período eleitoral, pelo que se iniciará logo após o 5 de 
outubro próximo. No que respeita às lombas na freguesia esclareceu os presentes que na 
maioria das vezes os fregueses o que lhe solicitam para diminuir a velocidade nas localidades 
são a colocação de lombas. Informou os presentes que a junta não tem essa competência, 
sendo uma responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais. Existem locais na freguesia em 
seu entender que poderiam ser alvo dessa intervenção, mas existem condicionantes que 
limitam a sua aplicação. Uma solução que se está a encontrar para reduzir a velocidade em 
alguns pontos da freguesia , passa pela colocação de um pavimento mais rugoso. Sobre a 
questão levantada sobre as escolas, referiu que a Junta está permanentemente a acompanhar 
as escolas, sendo uma das obrigações protocoladas com a Câmara Municipal para os 
estabelecimentos do 1º ciclo. Relativamente há Feira da Adroana a obra está concluída e o 
espaço ficou melhor face à empreitada que foi adjudicada pelo valor de 100 mil euros. Referiu 
ter a noção que para quem vende as condições ainda não serem as melhores, mas que tudo 
fará junto da CMC para resolver essa questão. Respondendo à Telma Santos esclareceu que 
iria pedir à Cascais Ambiente para intervir na limpeza das ervas nos passeios e áreas 
envolventes à escola do Alto da Peça. Sobre a gestão de entrada e saída dos alunos é da 
responsabilidade da coordenação da escola e não da Junta de Freguesia. A questão do acesso 
nas traseiras da C+S de Alcabideche tem por fim apenas a largada de alunos, não sendo um 
espaço para estacionamento de viaturas. 
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Marta Ruivo (PS) pediu a palavra para afirmar o seu contentamento por em outubro vir a ter 
novidades sobre a intervenção agendada no cemitério. Aproveitou para enaltecer as equipas 
que trabalham nas CAF´s e Aecc´s nos agrupamento do 1º ciclo. Sobre as obras na Feira 
reiterou que o investimento de 100 mil euros ficou aquém do pretendido, o piso melhorou 
para quem anda às compras, mas os ferros podem cair em cima das pessoas, continuam soltos.  

José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) respondeu afirmando que foi melhorada as condições 
para quem visita a feira, não estando ainda satisfeitas as mesmas para quem lá vende. 
Continuará a trabalhar no sentido de resolver a situação a breve prazo. 

 

 

 

Não existindo mais intervenções, o presidente da assembleia colocou a discussão o 
ponto 2 da ordem de trabalhos “ Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo das 
Bolsas Sociais. 

O Presidente da Junta apresentou o ponto, tendo para o efeito esclarecido a 
assembleia da bondade da proposta que tem como fim o apoio às famílias mais 
carenciadas da freguesia que não têm vaga nas creches oficiais. Trata-se de uma 
resposta possível com o apoio da CMC e da Junta de Freguesia, tendo na rede privada 
de creches e jardins de infância um parceiro importante para essas famílias. Informou 
a assembleia que as candidaturas foram aceites na sua totalidade, não ficando 
ninguém excluído. A CMC apoio com 18 bolsas e a JFA com mais 4 bolsas. Não 
existindo mais inscrições para discussão do ponto, foi colocado a votação tendo sido, 
Aprovado com 18 votos a Favor e uma Abstenção do Bloco de Esquerda. 

O ponto 3,  2ª Revisão Orçamental foi colocado de seguida a discussão. O Sr Presidente 
da Junta referiu na introdução do ponto que a proposta ali apresentada se devia ao 
facto de existirem compromissos com projectos  que entretanto surgiram após a 
elaboração do orçamento da Junta de Freguesia de Alcabideche para 2019. Assim são 
obras que a pedido da CMC serão feitas pela JFA como seja, a implantação da rede 
informática estruturada nas escolas da freguesia, que vai possibilitar um melhor acesso 
à Internet a alunos e Professores. Outro projecto prende-se com a construção do 
passeio pedonal da Atrozela que terá o seu início muito em breve, e a requalificação 
do espaço do antigo mercado da Amoreira para a Escola de Musica Michel Giacometti. 
Não existindo inscrições para a discussão do ponto por parte dos grupos de lista, o 
Presidente da Assembleia colocou a proposta a votação tendo sido aprovada com 11 
votos a Favor , 8 abstenções e 0 votos contra. 

Os pontos 4 e 5 foram colocados para discussão não tendo a mesa recebido qualquer 
inscrição. 
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Rui Costa (presidente da mesa) Pelas 22 horas e 10minutos terminou a reunião 
agradecendo a presença de todos.

 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

Rui Paulo Correia Costa 

 

________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

1.ª Secretária 

_____________________________________________ 

 

Rita Luz 

 

 

 

 
2.ª Secretária 

_____________________________________________ 

 

 

http://www.jf-alcabideche.pt/

	ata_n9_2019
	ata_n10_2019
	Blank Page

