
S. R.  
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE  

 

 Praceta do Moinho  

2645-060 Alcabideche 

www.jf-alcabideche.pt  

info@jf-alcabideche.pt 

Tel: 21 460 32 12  

Fax: 21 469 22 29 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
ALCABIDECHE 

MANDATO DE 2017/2021 
 
Ao décimo nono dia do mês de Dezembro dois mil e dezoito, com inicio pelas 21:00h, nas 
instalações do Centro Comunitário da Atrozela, realizou-se a sétima 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: 

1. Apresentação, Discussão e Votação da Acta nº 6; 
2. Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Orçamento para 2019; 
3. Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Actividade 2019; 
4. Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal; 
5. Apresentação da Informação Financeira; 
6. Apresentação e Discussão do Relatório de Actividades 4º Trimestre 2018; 
7. Ratificação do Protocolo com a Ordem dos Advogados 

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 - Margarida 
Alves (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 2º Secretário - Ana Sofia Mendes (PS)  
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; Catarina Luz; Luís Pires de 
Lima; Jorge Rebelo; Patrícia Nascimento; José Ferreira; Carolina Ferreira e Teresa Pelágio 
Bancada PS - Partido Socialista: Marta Ruivo Machado; Manuel Gomes; Paulo Duarte; Paulo 
Mestre; Alexandra Domingos; Rui Apolinário. - Bancada BE – Bloco de Esquerda –  Tiago 
Teixeira - 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, agradeceu à anfitriã, ao Centro Comunitário da Atrozela, a 
amabilidade e disponibilidade na cedência do espaço e restantes facilidades para ali poder 
levar a cabo a primeira Assembleia de Freguesia do local. Agradeceu igualmente a 
disponibilidade dos funcionários da Junta de freguesia no apoio à prossecução desse mesmo 
objectivo. --------------- 

Seguidamente procedeu às substituições solicitadas pelas bancadas dos partidos com acento 
na Assembleia de freguesia, ficando registado em cópia anexa as presenças. 

De seguida informou os presentes dos pedidos de renuncia apresentados por: Jorge Roquete 
Silva Cardoso eleito pela bancada do PSD e Maria João Fialho Gouveia eleita pela bancada do 
PS, que aludiram a motivos de ordem pessoal para a tomada da sua decisão. ----------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Costa, deu início ao período antes da ordem do dia 
PAOD. 

Nelson Calheiros (BE) apresentou uma moção intitulada “Por uma Freguesia Acessível”, 
relacionada com mobilidade na Freguesia. 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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Após a leitura da moção foi colocada a votação para o ponto ser incluído na assembleia tendo 
tido sido votado por unanimidade a sua inclusão. Não existindo inscrições para a discussão da 
moção, foi colocada a votação tendo sido rejeitada com 10 votos contra, 8 a favor e 0 
abstenções. 

Luís Guerreiro (PSD) – pediu a palavra para fazer uma declaração de voto onde expressou não 
estar em causa a bondade da Moção mas sim o facto do BE pretender atribuir à Junta de 
Freguesia uma competência que é da CMC. 

Luís Pires de Lima (PSD) - Solicitou a palavra e após cumprimentar os presentes, começou por 
recordar o último grande incêndio ocorrido no passado dia 6 de outubro de 2018, onde foram 
ardidos 428 hectares da área da Freguesia de Alcabideche. De sublinhar o apoio que as 
populações tiveram desde o primeiro momento, quer da parte do Presidente da CMC, 
Presidente da Junta e Vereador com responsabilidade no equipamento municipal. Louvou 
também a calma e a forma como a população acatou as decisões das entidades presentes no 
teatro de operações, bem como ás colectividades que apoiaram no acolhimento e um 
cumprimento especial aos Bombeiros de Alcabideche pela forma como responderam perante 
a situação. 

Nelson Calheiros (BE) - referiu na sua intervenção que estava consciente que o papel das 
Juntas de freguesia é diminuto, mas pode ser um mensageiro junto da CMC. Outro ponto que 
referiu foi a deficiente altura no gradeamento existente na rua Carlos anjos, junto à A5, 
perguntando para quando uma intervenção no local. Os passeios estão muito degradados e 
existe um poste de iluminação pública junto a um extremo da ponte cuja base está partida. 

Telma Santos (CDU) – expôs na sua intervenção a questão dos portões abertos no recinto da 
Feira da Adroana, constituído um perigo e potenciando o vandalismo naquele espaço. Falou 
também sobre se o executivo já sabia quando seria colocada a nova ponte pedonal no 
cemitério e por fim expressou a sua preocupação sobre o sistema de acesso à escola do Alto 
da Peça, onde as crianças da pré demoram mais do que o normal para saírem daquele espaço 
escolar. 

Paulo Duarte (PS) – Começou por dizer aos presentes que o PS corroborava com tudo aquilo 
que até ali tinha sido sobre os incêndios, dando os parabéns aos Bombeiros de Alcabideche. 
Fez referencia também a uma intervenção que gostaria de ver esclarecida e que se encontra 
em fase inicial no troço compreendido entre a rotunda Patino e a rotunda da Luta. 

Alexandra Domingos (PS) – Referindo-se à Feira da Adroana, começou por afirmar que aquele 
espaço está desaproveitado, existindo apenas uma ocupação temporária de 15 em 15 dias 
pelo que aquele espaço está desaproveitado. Assim o PS propõe que a Junta de Freguesia 
tome conta do espaço de forma a rentabilizar melhor aquele activo. 

Foi dado de seguida a oportunidade ao público presente na sala que expressou as suas 
questões, deixando criticas e sugestões para o executivo da Junta. 

Mafalda Pires inscreveu-se e no uso da palavra mencionou um problema de saúde publica que 
existe relacionado com uma habitação devoluta que existe no largo da Atrozela. 

Mariana Patrocinio começou por agradecer a realização da assembleia na Atrozela, 
mencionou um problema que afecta a população que reside da localidade e que tem a ver com 
uma linha de água entulhada, cheia de lixo e mato que constitui um perigo ambiental. 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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Demonstrou preocupação também pela falta de limpeza dos matos que envolvem o perímetro 
habitacional. 

José Santos referiu que o espaço comunitário da Atrozela tinha sido uma obra com o esforço 
de todos que se empenharam no âmbito do orçamento participativo, estando assim muito 
agradecido pela sua realização, existindo contudo, ainda alguns problemas a corrigir como 
sejam as infiltrações que existem e que já foram reportadas à empresa construtora. Abordou 
também a questão do terreno contiguo ao espaço onde se encontra, estando abandonado 
com uma casa velha e com poucas condições de habitabilidade, onde reside uma pessoa. Este 
terreno é da CMC e foi referido que seria dado para utilização do Centro Comunitário da 
Atrozela. 

Júlia Sousa pediu a palavra para referir a sua preocupação referente ao eucaliptal existente na 
rua das Amendoeiras e que não está dentro das normas de segurança. Pedia assim à Junta que 
contactasse os donos para realizarem as limpezas necessárias. 

Fátima Santos falou sobre a circulação automóvel, verificando-se que os condutores não têm o 
devido cuidado e circulação em velocidade excessiva, pedindo assim a colocação de umas 
lombas. 

Manuel Fino colocou uma questão relacionada com a rua das flores, onde a limpeza do espaço 
público é inexistente, não existindo um passeio para a utilização dos moradores. 

José Filipe Ribeiro (presidente da Junta) – Iniciou cumprimentando todos os presentes e fez 
referência mais uma vez à importância da descentralização das assembleias de freguesia, 
constatando a adesão significativa da população. Falou também de uma medida 
implementada que passa pela eliminação do plástico nas reuniões da junta, substituindo e 
oferecendo a todos os elementos deste órgão autárquico recipientes alternativos ao plástico. 
De seguida respondendo sobre a questão do acesso pedonal ao cemitério, referiu que a 
reposição das condições anteriores não competiam à Junta, mas eram uma competência da 
CMC e da Brisa. Fez também uma referência às questões apresentadas pelo membro da CDU 
sobre a Feira da Adroana, esclarecendo que o valor inicialmente previsto para as intervenções 
a realizar eram insuficientes face às necessidades. As obras possíveis vão ter início em janeiro 
do próximo ano. As restantes questões apresentadas pelos membros da Assembleia, foram 
esclarecidas pelo presidente da junta. Por fim neste período antes da ordem do dia, respondeu 
pontualmente a cada um dos moradores que colocaram as questões sobre a linha de água, 
habitação devoluta e o terreno contiguo ao espaço comunitário, deixando a resposta sobre a 
limpeza dos terrenos ao Sr. Tesoureiro Carlos Mata. 

Carlos Mata (Tesoureiro) – Pediu a palavra para responder sobre algumas questões 
relacionadas com a segurança na via pública, nomeadamente a questão da altura do 
gradeamento  da ponte da A5 na Rua Carlos Anjos, está condicionada a regras encontrando-se 
assim dentro dos parâmetros legais. Esclareceu os presentes sobre a temática da limpeza das 
matas, pedindo alguma compreensão a todos para dar acessos a quem se encontra a limpar os 
terrenos bem como quem o pretenda fazer. 

Rui Costa (presidente da mesa) – colocou de seguida a votação a acta nº6, tendo sido 
Aprovada por maioria com 8 votos a favor, 5 abstenções e 6 votos contra. O Grupo de lista do 
PS informou a assembleia que iria apresentar uma declaração de voto por escrito. 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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Rui Costa (presidente da mesa) seguindo a ordem de trabalhos colocou a discussão o ponto 2 
da ordem de trabalhos: Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Orçamento para 2019; 

Marta Ruivo (PS) inscreveu-se no ponto informando os presentes que a posição do Partido 
Socialista não se revê neste orçamento, não sendo por isso um documento que satisfaça as 
necessidades da freguesia. Criticou a falta de receitas próprias em várias áreas de intervenção 
da Junta. Mais referiu que junta deveria dinamizar mais alguns espaços que estão sobre sua 
gestão como a Feira da Adroana, o CDA ou a Escola de Musica Michel Giacometti, visto receber 
verbas financeiras através da CMC para ajuda nessa gestão. Achou também importante o 
aumento de investimento na ação social, situação que não vê plasmada no documento. 

José Filipe Ribeiro (presidente da Junta) respondeu esclarecendo a assembleia e o público 
presente que os documentos tinham sido enviados para os grupos de lista, respeitando o 
estatuto da oposição, não tendo recebido o executivo qualquer contributo para a elaboração 
do documento final por parte desses grupos de lista, pelo que não entendia como podiam vir 
ali criticar o documento apresentado. Respondendo directamente à bancada do PS, esclareceu 
que a Escola de Música, desde o mandato anterior que apresenta um resultado positivo, pelo 
que as verbas de apoio da CMC embora importantes,  não são fundamentais para a gestão da 
Escola de Musica. A verba que recebe da CMC serve para investir em aquisição de 
instrumentos. Sobre o CDA, tem vindo a diminuir a despesa face à receita nos últimos anos. 
Todos queremos aumentar a verba de apoio social, agora digam com as verbas disponíveis, 
onde vamos buscar esse dinheiro. 

Marta Ruivo (PS) pedindo a palavra respondeu que tem opções diferentes para o documento, 
deixando a ressalva que não tinha dito que os equipamentos estavam na “rua da amargura a 
sua gestão” mas sim que podiam ser melhor geridos. Disse que existem outras soluções que 
podem trazer mais receita para a junta, podendo assim ser aplicado na ação social. 

Rui Costa (presidente da mesa) colocou o ponto a votação tendo sido Aprovado por maioria 
com 10 votos a Favor, 3 Abstenções e 6 votos Contra. 

Rui Costa (presidente da mesa) colocou o ponto seguinte da ordem de trabalhos a discussão, 
Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Actividade 2019; 
 
Carolina Ferreira ( CDS-PP) pediu a palavra para louvar o documento apresentado pelo 
executivo, referindo que se trata de um documento muito completo onde estão referidos os 
pontos importantes de um trabalho que já se iniciou em anos anteriores. 
 
Não existindo mais inscrições para a discussão do ponto, o presidente da mesa colocou a 
proposta a votação, tendo sido Aprovada por maioria com 10 votos a Favor, 3 Abstenções e 6 
votos Contra. 

Rui Costa (presidente da mesa) colocou a discussão o ponto Apresentação, Discussão e 
Votação do Mapa de Pessoal. 

Nelson Calheiros (BE) sobre o ponto em questão indicou uma pequena gralha no 
preenchimento de lugares a propor sendo divergente sobre o número total de lugares ( 10 
lugares a propor e 11 lugares no total a preencher). 

A proposta foi Aprovada por maioria com 12 votos a Favor, 7 Abstenções e 0 votos Contra. 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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De seguida o Presidente da mesa colocou à consideração da assembleia uma alteração da 
ordem de discussão dos pontos, pedindo para o ponto 7 “Ratificação do Protocolo com a 
Ordem dos Advogados” pudesse ser analisado e votado de seguida. 
 
Luís Pires de Lima (PSD) pediu a palavra para louvar o protocolo que entendeu ser da maior 
importância para a Freguesia de Alcabideche. A descentralização dos serviços da Ordem dos 
advogados junto da população de Alcabideche, faz na sua opinião todo o sentido, permitindo 
este protocolo sanar uma lacuna existente no acesso à Justiça por parte da população mais 
carenciada.  
 
Não existindo mais inscrições para o ponto em análise o mesmo foi colocado a votação, tendo 
sido Aprovado por Unanimidade. 

Os restantes pontos da ordem de trabalhos não obtiveram inscrições por parte das bancadas 
com acento na assembleia 

Rui Costa (presidente da mesa)  Pelas 23 horas e 30minutos terminou a reunião agradecendo 
a presença de todos 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia 

Rui Paulo Correia Costa 

 
1.ª Secretária 

_____________________________________________ 

Margarida Nascimento Alves 

 
2.ª Secretária 

_____________________________________________ 

Ana Sofia Mendes 
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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

ALCABIDECHE 
MANDATO DE 2017/2021 

 
Ao décimo primeiro dia do mês de Abril de dois mil e dezanove, com inicio pelas 21:00h, nas 
instalações da Associação Recreativa da Juventude Carrascalense,  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: 

I. Período antes da ordem do dia; 
II. Apresentação, Discussão e Votação da Conta de Gerência 2018; 

III. Apresentação e Discussão do relatório de Actividades 1º Trimestre 2019; 
IV. Apresentação do Relatório de Direito de Oposição; 
V. Informação financeira - Balancete  de 28 de Fevereiro 2019; 

VI. Apresentação do Inventário; 

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 - Margarida 
Alves (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 2º Secretário - Ana Sofia Mendes (PS)  
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; Catarina Luz; Luís Pires de 
Lima; Jorge Rebelo; Patrícia Nascimento; José Ferreira; Carolina Ferreira e Teresa Pelágio 
Bancada PS - Partido Socialista: Marta Ruivo Machado; Manuel Gomes; Paulo Duarte; Paulo 
Mestre; Alexandra Domingos; Rui Apolinário. - Bancada BE – Bloco de Esquerda –  Tiago 
Teixeira - 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, agradeceu à anfitriã, Associação Recreativa da Juventude 
Carrascalense, a amabilidade e disponibilidade na cedência do espaço e restantes facilidades 
para ali poder levar a cabo a primeira Assembleia de Freguesia do local. Agradeceu igualmente 
a disponibilidade dos funcionários da Junta de freguesia no apoio à prossecução desse mesmo 
objectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente procedeu às substituições solicitadas, nas quais, e em substituição de Rui Lemos 
e Susana Nunes, ambos da bancada do PS, tomaram posse os membros eleitos Rui Apolinário e 
Ana Sofia Baeta Mendes da mesma bancada. ----------------------------------------------------------------- 

De seguida propôs à Assembleia, a pedido do executivo da junta de freguesia, a inclusão de um 
novo ponto na ordem de trabalhos relativo a uma revisão orçamental para 2019. Este novo 
ponto não tendo recolhido uma votação por unanimidade não pôde ser acolhido na ordem de 
trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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Marta Ruivo Machado (PS) – Solicitou a palavra e após cumprimentar os presentes, fez uma 
declaração acerca do sentido do voto da bancada socialista frisando sendo uma revisão 
orçamental deveria ter sido inicialmente integrada na ordem de trabalhos e que a inclusão do 
ponto por esta via impossibilitava uma correcta avaliação do mesmo. --------------------------------- 

Carlos Mata (Tesoureiro) – no seguimento da indicação do Presidente da Junta para uma 
resposta, e aproveitando a declaração de voto do PS, procurou esclarecer que se tratava 
apenas da inclusão do saldo de gerência no orçamento, que lamentava a intransigência da 
assembleia na não aceitação do ponto e que procurariam resolver a situação incluindo o ponto 
na próxima assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Marta Ruivo Machado (PS) – Tomou a palavra e sugeriu a realização de uma assembleia 
extraordinária para tratar do tema, caso a situação fosse efectivamente urgente. ------------------ 

Rui Costa (presidente da mesa) – tomando a palavra ressalvou que a marcação de assembleias 
está no âmbito das suas funções e que decidiria ou não da realização dessa Assembleia 
Extraordinária. O presidente da assembleia introduziu o ponto antes da ordem do dia, 
convidando os membros da assembleia para exporem as suas reflexões. ------------------------------ 

Luís Lima (coligação Viva Cascais) – no seguimento dos habituais cumprimentos, interpelou a 
mesa para questionar se no seguimento da última assembleia - na qual o PS votou contra a 
aprovação da ata nº 6, e na qual o PS informou que iria apresentar por escrito uma declaração 
de voto – se essa declaração de voto já teria sido entregue à mesa. Por estar interessado na 
justificação de tal sentido de voto e que o mesmo só poderia ter sido aquele, se tivesse sido 
por reconhecidas omissões ou regularidades.  De seguida interpelou o presidente no sentido 
de recolher qual a opinião em relação ao Protocolo com a Ordem dos advogados. O qual 
considera vantajoso para os fregueses de Alcabideche e que por isso gostava de saber se o 
executivo partilha dessa opinião positiva e o que em concreto foi realizado. Mencionou ainda o 
trânsito completamente desorganizado na Estrada da Atrozela principalmente junto ao 
Chafariz, bloqueando principalmente o acesso à Rua dos Bons Ares. ------------------------------- 

Paulo Mestre (PS) – Após os habituais cumprimentos, apresentou a proposta do PS  de um 
Voto de Louvor e Reconhecimento Conjunto a três entidades sediadas na freguesia: Sociedade 
Musical e Sportiva Alvidense, Grupo Desportivo da Malveira da Serra e Agrupamento 550 de 
Manique do CNE. A proposta teve por base os aniversários de centenário e de década recentes 
das três entidades e o trabalho realizado por estas no enriquecimento da cultura, desporto  e 
formação principalmente dos mais jovens fregueses de Alcabideche. ------------------------------ 

Rui Costa (presidente da mesa) – Após apresentação da proposta do Partido Socialista propôs 
a votação para a aceitação da proposta a votação. A proposta foi feita por unanimidade de 
votos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Lima (coligação Viva Cascais) – pede a palavra para questionar o Executivo se estas 
instituições já não tinham sido reconhecidas pela Junta de Freguesia por mérito. ------------------- 

Paulo Duarte (PS) – Tomando a palavra esclarece que independentemente do reconhecimento 
por parte da Junta de Freguesia, a proposta do Partido Socialista diz respeito a um Voto de 
Louvor e Reconhecimento em sede de Assembleia de Freguesia. Acrescenta ainda que, apesar 
do reconhecimento por quem detém o poder executivo, também a oposição tem o direito e a 
obrigação de reconhecer o trabalho desenvolvido por todas as entidades que dedicadamente a 
sua actividade  em prol da Freguesia e que aquele é o local indicado para esse fim. ---------------- 
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Rui Costa (presidente da mesa) – coloca à votação a proposta do PS, optando por fazê-lo em 
separado, tendo as três votações sido aprovadas por unanimidade. -----------------------------------  

Patrícia Nascimento (coligação Viva Cascais) – Começou por cumprimentar os presentes, 
felicitando a junta de freguesia bem como as restantes colectividades organizadoras pelo 
carnaval da malveira da serra nos passados dias 3 e 5 de Março onde para além dos grupos 
foliões se tem visto a crescente participação de outros grupos onde tão bem foram recebidos e 
acarinhados, este ano um carnaval amigo do ambiente, consciencializando a população para a 
preocupação ecológica. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Luís Guerreiro (coligação Viva Cascais) – Depois de cumprimentar os presentes, parabenizou o 
presidente da mesa da assembleia por manter a descentralização da assembleia como sinal da 
democracia, e colocou a questão do viaduto do cemitério questionando o executivo da junta 
da existência de alguma informação nova sobre esta questão. Parabenizou o executivo da 
junta pela feira do fumeiro questionando se a mesma é para manter e se a junta de freguesia 
pretende realizar mais eventos no local dando um melhor uso à infra-estrutura onde esta se 
realizou, o espaço exterior do pavilhão. Parabenizou o executivo da Junta pela realização das 
primeiras grandes jornadas da deficiência da demência, sendo que do que lhe foi dado a 
conhecer foram um sucesso e se seria para manter este tipo de actividade. ---------------------- 

Tiago Teixeira (BE) – Após cumprimentar todos os presentes expôs a existência de um caso de 
violência doméstica recente na freguesia de Alcabideche, lembrando vários casos e que os 
mesmos não tiveram seguimento a nível judicial. Afirmou que a Junta de freguesia deveria 
dispor de ferramentas para que a população tenha informação sobre esta problemática, 
apesar das informações existentes no site da Junta sobre o assunto, as mesmas deviam estar 
na página inicial juntamente com outras informações úteis e questionou se a Junta acompanha 
os casos existentes na freguesia, que tipo de apoio especializados são solicitados, e quais as 
características das vítimas e de que forma são apoiadas, e se existiria algum relatório, 
considerou que só desta forma se consegue o apoio devido. Frisou a importância dos valores e 
ideais de Abril e do 1º de Maio dia do trabalhador, defendeu o estado social e os direitos de 
quem trabalha. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ana Sofia Mendes (PS) – Começou por cumprimentar a mesa da assembleia e todos os 
presentes. Invocou a necessidade urgente da concretização das reparações anunciadas para o 
cemitério de Alcabideche, tanto no exterior como no seu interior, descreveu uma situação 
caótica de material de obras espalhado pelo cemitério,  pedras de campas removidas sem o 
acondicionamento correcto, restos de cortes de árvores em locais de passagem e sepulturas 
abatidas sem sinais de cuidado. Descreveu um lapso temporal entre o período de pagamento 
de exumações e o real momento em que as mesmas acontecem muito extenso, agravado ao 
facto de as famílias não serem informadas do mesmo para o acompanharem mesmo tendo 
demonstrado interesse aquando do pagamento das taxas correspondentes e que o contacto 
com a população deveria ser feito não pelos operacionais do cemitério mas sim pelo serviços 
administrativos da junta. Questionou também qual o ponto de situação das obras da ponte de 
acesso ao mesmo, e da proposta apresentada em assembleia anterior de um novo acesso ao 
cemitério. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Costa (presidente da mesa) – Informou que a declaração de voto que o partido socialista 
se propôs entregar relativamente à votação em assembleia anterior da ata nº 6, não tinha sido 
entregue. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Marta Ruivo Machado (PS) – Reconheceu que não foi realmente entregue mas seria numa 
próxima assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Pires de Lima (coligação Viva Cascais) – Declarou que a declaração de voto quando 
entregue tardiamente perde o seu sentido de alcance, e questionou onde é que o BE se 
informou relativamente às questões de violência doméstica, declarou que a maioria dos 
processos entregues no ministério público relacionados com violência doméstica chegam a 
julgamento e que quando os factos são provados os acusados são condenados, não 
competindo à Junta esta situação, através do apoio jurídico a mesma apoiaria em primeira 
linha quem sofra das situações em causa. ---------------------------------------------------------------------- 

Alexandra Domingos (PS) – Cumprimentou todos os presentes, de seguida questionou o 
presidente da mesa da assembleia acerca do ponto de situação da comissão constituída para 
revisão do regimento da assembleia. Pediu depois informação sobre o processo de concessão 
do bar do complexo desportivo de Alcabideche. Apresentou questões relacionadas com 
distúrbios, e falta de segurança, na zona envolvente à escola secundária Ibn Mucana, 
apresentou algumas sugestões de alterações na iluminação e reorganização do trânsito 
nomeadamente no lado Sul, onde focou  falta de estacionamento que dificulta a circulação em 
dois sentidos, mencionou que em visita ao local a população demonstrou interesse em ter 
nessa zona sentidos únicos, nomeadamente na Rua D. Pedro I, Rua D. Luís I e Rua Major Serpa 
Pinto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Duarte (PS) – Cumprimentou os presentes e saudou a presença do público. Agradeceu a 
recepção da assembleia no local  e demonstrou satisfação na descentralização das mesmas. 
Informou que foi realizada, por parte de dois membros do partido socialista juntamente com o 
presidente da Junta e um vogal do executivo da junta, uma visita a algumas vias da freguesia 
onde encontraram a necessidade de uma reparação profunda e de planeamento, reconheceu 
que alguns melhoramentos teriam sido tentados, mas ainda seria pouco. Deu conta que nesse 
âmbito o presidente da Junta informou que a Câmara Municipal já teria iniciado os 
procedimentos de abertura de concursos para empreitadas nos locais visitados e que esperaria 
que as mesmas não se realizassem apenas em períodos eleitorais. Realçou que nas 
intervenções efectuadas se teriam esquecidos dos locais de estacionamento e também dos 
locais onde colocar os caixotes do lixo, obrigando os fregueses a entrar na faixa de rodagem 
para conseguirem a sua utilização. Ressalvou que nas mesmas os espaços agora ocupados por 
grandes passeios seriam onde as populações estacionavam anteriormente os seus carros e que 
os locais de estacionamento necessário não foram tidos em consideração, deu como exemplo 
disso a estrada das Neves. Mencionou a necessidade de um passeio e de trânsito num só 
sentido na Rua Luís de Camões em Murches. Chamou também à atenção do ponto em que se 
encontra o Arco de Manique, na Rua da Espregueira, e relatou a queda de algumas pedras que 
atingiram inclusive uma viatura. Mencionou a intervenção do Bloco de Esquerda relativamente 
à violência doméstica, focando que o Partido Socialista considera que relativamente a 
quaisquer actos de maus tratos o estado tem o dever de agir. --------------------------------------- 

José Ferreira (Coligação Viva Cascais) – Após cumprimentar todos os presentes congratulou-se 
pela assembleia se ter realizado no espaço em causa. Mencionou a inauguração do auditório 
de São Vicente de Alcabideche, espelhando todas as suas características, obra realizada pelo 
Centro paroquial de São Vicente em conjunto com a câmara municipal de Cascais. Focou ainda 
a importância de a mesma ter de estar disponível à comunidade em geral e apelou à 
participação de toda a população para que esse facto se concretiza-se com a ajuda de todos 
através de voluntariado e práticas de cidadania activa. -------------------------------------------- 
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Manuel Gomes (PS) – Após cumprimentar todos os presentes começou por solicitar à Junta de 
freguesia as suas diligências no sentido de aumentar a iluminação e demais melhorias do 
espaço público junto à sede do outeiro dos cucos na Av. Dr. Morais Sarmento. Leu um 
pequeno texto de forma a transmitir os valores do 25 de Abril. ----------------------------------- 

Rui Costa (presidente da mesa) – Respondeu à questão colocada por Alexandra Domingos 
informando que a comissão está a funcionar, estando parada à algum tempo, mas prevendo-se 
até ao fim do ano a apresentação de uma proposta de alteração ao regimento. ----------------- 

José Filipe Ribeiro (presidente da Junta) – Iniciou cumprimentando todos os presentes e fez 
referência mais uma vez à importância da descentralização das assembleias de freguesia 
focando o facto de ainda assim a   participação do público ser menor que a desejada. 
Respondeu depois à questão colocada pelo membro Pires de Lima relativamente à consulta 
jurídica gratuita prestada pela Junta de freguesia onde a realçou como um passo importante, e 
informou que aumentou bastante a sua procura, sendo importante para acompanhar a 
população mais necessitada, nomeadamente a população que sofre de violência doméstica, 
flagelo mencionado durante a assembleia. Relativamente à falta de estacionamento na estrada 
da Atrozela reconheceu que é um problema de toda a freguesia. Realçou a presença do 
sargento Rodrigues da GNR presente na assembleia com quem já teria debatido esse assunto e 
outros. Concordou com os votos de louvor solicitados mas que deveriam aplicar-se a todas as 
colectividades e clubes desportivos da freguesia sem excepções, frisou o apoio dado a todos 
dentro das possibilidades da freguesia. Relativamente ao viaduto do cemitério informou que 
foi apresentada uma solução em assembleia municipal, não tendo sido por proposta do PS, 
que foi realizada nova reunião com o vereador municipal e recebeu a informação de que a 
situação estaria a ser resolvida com a seguradora do veículo que embateu na ponte e que logo 
que fosse possível seria colocada a nova passagem pedonal. Agradeceu as considerações 
relativamente à feira do fumeiro, tendo sido um evento que superou as expectativas da junta, 
e informou que já estaria prevista uma feira árabe em Julho e uma feira saloia para Setembro 
ou Outubro, existindo em Junho os habituais arraiais dos santos populares procurando 
dinamizar o local onde estes se realizam. Deu conhecimento que estiveram presentes nas 
jornadas para a demência mais de 300 pessoas a ouvir profissionais de várias áreas, familiares 
e elementos da sociedade civil, deu por isso os parabéns à comissão social de freguesia pelo 
seu empenho. Relativamente ao assunto do cemitério, considerou que o cemitério de 
Alcabideche recebeu um grande investimento e não reconheceu no local as situações citadas 
por Ana Sofia Mendes, informou também que teriam iniciado à poucos dias a intervenção no 
espaço interior do cemitério, deixando para o vogal Marco Pauzinho as restantes questões 
sobre o cemitério. Em resposta à questão da concessão do bar, informou que o bar estaria a 
funcionar após nova concessão, que estaria a decorrer na normalidade depois de ter sido 
escolhida a melhor proposta entregue e os pagamentos estariam regularizados. Relativamente 
aos distúrbios junto à escola secundária Ibn Mucana não identificou a situação e solicitou que 
lhe fosse indicado o local e as situações mais em concreto. Solicitou também que as situações 
de iluminação fossem expostas mais em concreto para expor à EDP e relativamente ao trânsito 
pediu  melhor concretização das situações apresentadas. Relativamente à visita às estradas da 
freguesia, reforçou que já conhecia a situação das vias e as suas necessidades e que remeteu 
ao município não sendo da competência da Junta. A informação sobre a Rua de Camões 
também já teriam conhecimento e já teriam apresentado à câmara municipal uma solução 
para resolver a situação mas ainda não teria sido respondida. Agradeceu a informação 
relativamente ao arco de Manique e informou que serão levadas a cabo as diligências 
necessárias. Agradeceu a José as palavras sobre o auditório de São Vicente de Alcabideche e 
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informou que a junta de freguesia estaria a diligenciar esforços para ficar sob sua gestão, focou 
também a inauguração de um espaço na escola secundária Ibn Mucana, a Casa das Artes como 
um novo espaço para a realização de eventos. Propôs para o bairro dos Cucos uma pintura 
urbana no muro mencionado, e informou que iria dar conhecimento da falta de iluminação. --- 

Marco Pauzinho (vogal) – Após cumprimentar os presentes demonstrou alguma indignação 
nas afirmações feitas relativamente ao cemitério, focou os investimentos feitos no cemitério 
em várias áreas e informou que teria começado recentemente a obra necessária e o 
investimento feito, focados no relatório de actividades. Reconheceu que ainda à muita coisa a 
fazer no cemitério mas teria sido feito muito trabalho e disponibilizou-se para uma visita 
conjunta ao cemitério e que a limpeza possível estaria a ser feita. --------------------------------------- 

Ana Sofia Mendes (PS) – Esclareceu que o partido socialista apresentou antes do acidente com 
a ponte uma solução de melhor acesso pedonal ao cemitério e não só depois da efeméride 
acontecer. Informou o presidente da Junta que frequentaria o cemitério quinzenalmente e 
concordou que não deveriam mesmo estar a falar do mesmo cemitério. Focou que nunca pôs 
em causa as árvores do cemitério não serem cortadas mas frisou que nas suas várias 
deslocações ao cemitério verificou que os restos desses cortes estavam durante muito tempo 
a impedir a passagem dos peões. Realçou a questão de a manifestação dos familiares de 
querer acompanhar a exumação não ser respeitada. ------------------------------------------------- 

José Filipe Ribeiro (presidente da junta) – Pediu para esclarecer novamente que o 
investimento no cemitério se realizou, exclamando que a idade da membro que apresentou a 
questão poderá ser condicionante da avaliação, disponibilizando-se para uma visita ao 
cemitério. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marta Ruivo Machado (PS) – Mostrou-se satisfeita pelas intervenções no cemitério terem tido 
início e frisou que as queixas foram elencadas por vários fregueses e que a idade da sua colega 
de bancada não é argumento válido. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Filipe Ribeiro (presidente da junta) – Reforçou que outras obras no cemitério já tinham 
sido realizadas assim como outros investimentos. ----------------------------------------------------- 

Rui Costa (presidente da mesa) – Deu como terminado o período antes da ordem do dia e 
questionou se existiria público para intervir. Não existindo ninguém, salvaguardou o crescente 
trabalho da comissão social da freguesia e passou para o ponto 2 da ordem de trabalhos. ------- 

Marta Ruivo Machado (PS) –  Considerou lastimável a forma como os documentos são 
apresentados aos membros da assembleia, acrescido o facto de o serem tardiamente. Deixou 
três questões, qual o motivo para o complexo desportivo continuar com resultados negativos, 
quais as verbas consideradas em outras receitas correntes de outras receitas, considerando 
que esse valor não é claro. Questionou também a justificação para o diferencial face ao 
orçamento inicial e face ao ano anterior das receitas do contrato de execução do acordo inter-
administrativo. Registou como positivo o aumento de investimento na área da educação. ------- 

Telma Santos (CDU) – começou por cumprimentar todos os presentes, declarando que foi 
impossível analisar os documentos tendo em conta que apenas tiveram dois dias para o fazer, 
deixando como nota terem recebido uma ata de executivo que se realizou dia 21 de Março 
onde a conta de gerência já teria sido aprovada, não fazendo sentido terem entregue os 
documentos tão tarde. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Filipe Ribeiro (presidente da junta) – Iniciou a sua intervenção confirmando que o CDA 
continuaria a dar resultado negativo, referindo que ainda no mandato anterior quando foram 
actualizadas às taxas da freguesia, toda a oposição se insurgiu contra o fim das isenções. Focou 
as despesas correntes com a piscina, questionou qual será a solução senão alterar as taxas 
existentes, comparando com a situação da escola de música Michel Giacometti, assim como 
com a situação do cemitério, exemplos em que as alterações de receitas permitem equilibrar 
os valores. Relativamente às diferenças nos referenciais não entendeu a questão e por isso 
não responde. O aumento na educação provém do aumento da verba da câmara municipal por 
consequência do aumento do número de alunos. Relativamente ao momento em que os 
documentos foram deixados na área reservada, afirmou que se realizou dentro dos prazos da 
lei. Acrescentou que considerava que os documentos não precisam de ir mais cedo pois, 
nomeadamente a CDU não apresentou alterações aos mesmos quando lhes foi solicitado por 
isso não precisa dos mesmos atempadamente. Informou também que a ata nº. 6 do executivo 
foi colocada na área reservada por lapso. ---------------------------------------------------------------- 

Marta Ruivo Machado (PS) – Em resposta ao apresentado pelo presidente da junta frisou que 
realmente a bancada do PS se insurgiu contra as alterações à tabela de taxas, principalmente 
sobre as reduções que deixaram de existir para algumas classes sociais e outras situações 
análogas e desmentiu que as isenções não tinham acabado na totalidade. ---------------------------- 
 
José Filipe Ribeiro (presidente da junta) – relativamente às isenções frisou que as de que se 
falavam seriam relacionadas com o Estoril Praia, sendo esse o apoio dado ao clube, um clube 
desportivo que disputa campeonatos a nível nacional, o que dinamiza a freguesia, assim como 
seriam dados de outra forma apoios a outros clubes, não existiu investimento no CDA porque 
não houve dinheiro, a receita não o permitiu, não podendo ser descurados os investimentos 
noutras áreas. 
 
Luís Pires de Lima (coligação Viva Cascais) – questionou se e qual teria sido o valor investido 
pelo Estoril Praia no CDA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
José Filipe Ribeiro (presidente da junta) – Respondeu que seria o investimento indirecto em 
público que chega à freguesia vindo de outros pontos do país e directamente o custo no piso 
em cerca de 50.000€. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manuel Gomes (PS) – insistiu na importância de se saber o valor investido pelo Estoril Praia no 
CDA, solicitando ao executivo da Junta de freguesia que contabiliza-se o valor indirecto desse 
mesmo investimento e que o indica-se na assembleia seguinte. ----------------------------------------- 

Rui Costa (presidente da mesa) – Colocou o ponto a votação que foi aprovado com 10 votos a 
favor, 9 contra e 0 abstenções. ---------------------------------------------------------------------------- 

Rui Costa (presidente da mesa) – Colocou o ponto 3 a discussão. Não existindo inscrições para 
intervenções. Colocou a discussão o ponto 4. ---------------------------------------------------------- 

Marta Machado (PS) – declarou que o partido socialista não concordaria com o relatório de 
avaliação ao direito de oposição pois várias foram as situações em que os documentos não 
teriam sido entregues atempadamente nem nas condições devidas. ------------------------------ 

Rui Costa (presidente da mesa) – Sem mais inscrições sobre o ponto 4, colocou o ponto 5 a 
discussão não existindo inscrições para intervenções. Passou então ao ponto 6 e esclareceu 
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que a informação patrimonial estava disponível de forma digital. De seguida deu a palavra a 
um elemento do público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Público – Agradeceu em nome dos moradores ao executivo da junta a colocação de sinais que 
tinham sido vandalizados e o rebaixamento do passeio para o desnivelamento das águas na 
Rua das Flores, e solicitou informação sobre a mudança de trânsito solicitada para esclarecer 
os restantes moradores.------------------------------------------------------------------------------------ 

José Filipe Ribeiro (presidente da junta) – esclareceu que já foi aprovado o processo T/15/18 
no qual iriam ser implementadas as lombas e passadeiras solicitadas pelos moradores. --------- 

Paulo Duarte (PS) – pediu a palavra para frisar que apesar de não ter nada contra a 
intervenção do público, antes pelo contrário, esclareceu que a mesma tem no quadro do 
regimento da Assembleia de Freguesia o seu momento próprio. ----------------------------------------- 

Rui Costa (presidente da mesa) – terminou a reunião agradecendo a presença de todos. -------- 
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