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INTRODUÇÃO

A capacidade de realização no 4º Trimestre de 2019 aqui organizado 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.

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, estabelecem em si um princípio de rigor e resposta célere.

O espaço comum continua a ser uma preocupação constante, intervir na sua requalificação é
sinónimo a breve prazo de melhor qualidade de vida. Temos também de registar o forte empenho
deste executivo e da sua estrutura, no apoio a projetos de caráter social que foram implementados
na freguesia. A continuidade numa política agregadora e inclusiva, tem constituído um fator
determinante da nossa ação junto da comunidade.

O apoio sempre presente ao Associativismo numa freguesia que detém várias coletividades cuja
dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui para a J.F.A. um valor
inquestionável do seu património cultural.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Síntese das Atividades Desenvolvidas:

Atendimento/Secretaria
O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, das 9h às
17h00.
Na sede da Junta de Freguesia podem ser tratados diversos assuntos, tais como:


Marcação para o atendimento do Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico;



Pedidos de atestados (821 no trimestre em causa);

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é requerido,
desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas.
Podem requerer atestados/certidões/confirmações:


Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou cartão de
cidadão.



Cidadãos que não estejam recenseados na freguesia, acompanhados da declaração de
responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da
freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de
casas comerciais da área da freguesia;



Estrangeiros sem possibilidade de se recensearem, acompanhados da autorização de
residência ou passaporte atualizados, assim como de declaração de responsabilidade e dois
comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia (com fotocópia de
bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de casas comerciais da área da
freguesia.

Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre a
apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e último recibo
de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego.
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Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá preencher
e assinar a declaração de responsabilidade, procedendo um apresentante à entrega do mesmo no
balcão de atendimento, acompanhado dos documentos respetivos.


Inscrição para atividades da JFA – 2174 (no trimestre em causa);



Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (36 no trimestre em causa) / Apoio
Psicológico (122 no trimestre em causa);



Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta;



Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (0) / atendimento de consulta jurídica
(20).

A

Junta

de

Freguesia

com

esta

iniciativa

pretende

garantir

que

todas

as

pessoas,

independentemente do seu estatuto socioeconómico, possam ter acesso a um serviço de qualidade
que assegure um direito humano fundamental do ser humano: apoio técnico personalizado.
A assinatura do protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e o Centro de
Arbitragem, bem como a assinatura de protocolo com a Delegação de Cascais da Ordem dos
Advogados, vem também ao encontro destas necessidades, assegurando serviços de informação
e consulta jurídica.


Licença e Registo de canídeos e gatídeos – 227 (no período em causa);

O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do animal na freguesia da
sua área de residência, após a sua vacinação antirrábica. Igualmente de cariz obrigatório, a licença
deverá ser renovada anualmente no mesmo local.
Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade)
Preenchimento e assinatura do impresso respetivo e entrega do mesmo no balcão de atendimento.
Transferência de propriedade (novo detentor)
Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do impresso respetivo e entrega
do mesmo no balcão de atendimento.
Animal para Fins Económicos, Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso
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Preenchimento e assinatura do impresso respetivo à categoria do cão e entrega do mesmo no
balcão de atendimento.



Pedidos de informações gerais;



Entrada de correspondência (468 unidades no período em causa);



Correspondência expedida (172 unidades no período em causa);



Inscrições e pagamentos de atividades (Complexo Desportivo de Alcabideche);



Autenticação de fotocópias;



Inscrições e pagamentos de CAF;



Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas;



Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti;



Apoio à Assembleia de Freguesia;

Cemitério – Serviços administrativos


Gestão diária do espaço e atendimento personalizado;



Controle permanente do arquivo de sepulturas (perpétuas e temporárias), jazigos,
ossários e columbários;



Atualização permanente dos novos registos informáticos no mapa/planta do Cemitério;



Manutenção, conservação e limpeza do cemitério.
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Funções de apoio ao órgão executivo


Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a
execução das suas deliberações, despachos e decisões;



Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e tratamento
dos elementos para a elaboração de propostas e respostas diversas;



Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades diversas,
mantendo atualizadas as informações relativas à origem e destino dos
documentos;



Preparação dos contactos exteriores, organização da agenda, marcação de
reuniões com entidades externas e tratamento da correspondência protocolar;



Receção e prestação de informações e encaminhamento para os serviços respetivos;



Receção de correspondência;



Cooperação com todos os serviços da Junta;



Coordenação e programação de todas as ações e procedimentos de apoio ao
funcionamento do órgão executivo.

7

RECURSOS HUMANOS
A atividade deste setor no período mencionado compreende as seguintes ações:


Processamento de salários e subsídio de férias;



Registo de faltas, férias, abonos e penhoras;



Criação de Escalas Mensais para o Cemitério de Alcabideche;



Criação de escalas mensais para o Complexo Desportivo de Alcabideche;

ESPAÇO PÚBLICO
Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada
portuguesa e pavet), rebaixamento de piso junto das passadeiras nas diversas ruas da Freguesia
bem como a colocação de pilaretes e mobiliário urbano.
Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia:
Rua | Localidade
Praceta Maria Lamas – Alcabideche #4
Largo de Janes - Janes
Rua da Biscaia – Biscaia/Malveira Serra
Largo Infante Dom Henrique
Rua Costa Pinto–Alto da Castelhana #1
Rua do Geraldo - Amoreira
Calçadas

Rua dos Rochelinhos – Amoreira #3
Travessa dos Rochelinhos - Amoreira
Rua do Pombal - Alcabideche
Largo 5 de outubro – Alcabideche #2
Estrada de Alvide - Alvide
Estrada da Ribeira - Bicesse
Praceta do Moinho - Alcabideche
Rua Principal - Zambujeiro
Rua Cesário Verde – Atibá
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TOPONÍMIA
Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram recuperadas
peanhas em vários lugares da freguesia:
Intervenção em placas toponímicas na freguesia:

Execução e manutenção de Placas Toponímicas
Morada

Rua Lavadouro

Localidade

Abuxarda

Morada

Praceta Belo Horizonte

Localidade

Amoreira

Morada

Rua D. Bosco

Localidade

Adroana

Morada

Rua Hermann Gmeiner

Localidade

Adroana

Morada

Praceta Cabo Guilherme dos Santos

Localidade

Amoreira

Propostas
Morada

Praceta Almeida Garrett

Localidade

Murches

Morada

Rua da Pedregueira

Localidade

Atrozela
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
Sinalização Vertical

Alcabideche

Recolocação de sinal vandalizado

Rua João Pires Correia

Sinalização Vertical

Adroana

Colocação de sinal de baliza de posição x2

Rua Luís de Camões

Colocação de espelho
de trânsito

Atrozela

Colocação de espelho parabólico de trânsito

Estrada da Atrozela

Sinalização Vertical

Amoreira

Colocação de sinal STOP

Rua do Terreiro

Sinalização Vertical

Pisão

Colocação de sinais Baia de Direção x5

N247-5 #10

Sinalização Vertical

Pai do Vento

Colocação de Sinal de Passadeira

Rua das Calçadas

Sinalização Vertical

Murches

Colocação de Baia Direcional

Rua Humberto Delgado
#9

Sinalização Vertical

Malveira da
Serra

Colocação de Sinal de Estacionamento Proibido + placa
de informação adicional

Rua do Lavadouro

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Pintura de Passadeira

Rua do Pombal #4

Sinalização Horizontal

Murches

Pintura de Passadeiras

Rua Humberto Delgado

Sinalização Horizontal

Murches

Pintura de Passadeira

Rua Fernão de
Magalhães

Sinalização Horizontal

Pai do Vento

Colocação de pavimento antiderrapante

Rua das Calçadas #3

Sinalização Vertical

Alcabideche

Colocação de Sinal de passadeira

Rua do Pombal

Colocação de espelho
de trânsito

Murches

Colocação de espelho de trânsito

Rua Professor Lima
Basto #5

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Pintura na via – interdição de estacionamento

Praceta do Antigo
Mercado #8

Colocação de espelho
de trânsito
Sinalização Horizontal

Alcorvim de
Baixo
Bairro Cruz
Vermelha

Sinalização Vertical

Alcabideche

Colocação de sinal de estacionamento - GNR

Estrada das Tojas #6

Sinalização Vertical

Cabreiro

Colocação de sinal sentido obrigatório

Rua do Lameiro

Sinalização Vertical

Bicesse

Colocação de sinal de direção

Rua Cidade de Coimbra
#2

Sinalização Vertical

Alcabideche

Colocação de sentido proibido

Rua dos Tanques #1

Colocação de espelho de trânsito
Pintura na via – interdição de estacionamento

Estrada da Malveira da
Serra
Rua de São Tomé e
Príncipe #11
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MOBILIÁRIO URBANO
De realçar a colocação de apontamentos luminosos natalícios pela freguesia.
Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a recuperação
de abrigos de autocarro e apontamentos festivos luminosos.
Rua | Localidade
Av. N.ª Sra. Da Assunção – Malveira da Serra #5
Largo Infante Dom Henrique - Murches
Praceta Manuel dos Santos - Alcabideche
Rua Cesaltina Fialho Gouveia - Alcabideche

ESPAÇOS PÚBLICOS

Rua dos Tanques – Alvide #2
Rua do Pombal – Alcabideche #4
Rua Rio das Grades – Alcabideche #6
Rua João Pires Coreia – Alcabideche #3
Largo 5 outubro – Alcabideche #1
Rua Fonte da Carreira – Adroana #7
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Preservação e defesa do património com o lema –
“Usando e Preservando o que É Público”
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18
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ESPAÇOS VERDES
A junta de freguesia tem a seu cargo a manutenção de CEVAR ’s o que corresponde a uma área
total de 14.317 metros quadrados.
Requalificação Ambiental em diversas zonas da freguesia, solicitando à Cascais Ambiente limpeza
de mato, recolha de cortes de jardim e recolha de lixos (monstros) em espaços públicos, evitandose a degradação do ambiente.

CEVARES
CEVAR

LOCAL

LOCALIDADE

3

Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche

11

Urbanização Urbamar - Sítio Olival

Alcabideche

16

Rua de S. Carlos - Bloco Timor

Alvide

24

Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana

Adroana

30

Rua das Padarias

Alvide

55

R. Almada Negreiros - B. º Cruz Vermelha

Alcoitão

57

Praceta do Moinho

Alcabideche

58

Escola Música - Praceta Antigo Mercado

Alcabideche

59

Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki

Alcabideche
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche
C 3 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Estão a ser executados os trabalhos de Mondas, corte de prados, poda do arvoredo.



Dentro das limitações que este jardim apresenta, devido ao elevado pisoteio, devido ao
aumento do número de alunos da escola, consideramos que este espaço está em boas
condições de manutenção.



Área: 7726,21 m2
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C 11 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Área – 1456,39 m2



Execução de mondas e podas da vegetação arbustiva e herbácea.
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C 16 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Área – 284,76 m2



Estão a ser executados as normais podas da vegetação arbustiva e herbácea, bem como as
mondas dos canteiros.
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C 24 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Área – 910,95 m2



Todos os relvados apresentam bom estado.
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C 30 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Área – 2771,62 m2



Rega automática em relvados e manchas de plantação



Prados de sequeiro em taludes



Execução de mondas.
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C 55 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Área 19,50 m2



Sem rega



Floreiras e canteiros de herbáceas.



Execução de Podas.



Trabalhos de manutenção a serem executados sem qualquer problema.
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C 57 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


O espaço é utilizado para educação ambiental em parceria com o moinho americano da
Câmara Municipal de Cascais.



Executado o planteio de todo o canteiro.



Área – 18m2
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C 58 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:





Área – 18m2
Sem rega.
Canteiro com árvores adultas.
Trabalhos de limpeza, manutenção dos espaços verdes e podas.

28

C 59 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:


Área – 220 m2



Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas



Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas.
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De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche também
realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes escolas:











Agrupamento Cidadela
o

EB1/ JI Malveira da Serra

o

JI Murches

Agrupamento Alapraia
o

EB1 Bicesse

o

JI Bicesse

o

EB1/ JI de Manique

Agrupamento de Alvide
o

Escola secundária de Alvide

o

EB1/ JI de Alvide

Agrupamento de Escolas IBN MUCANA
o

EB1/JI Fernando José dos Santos

o

EB1/ Teixeira Lopes

o

Escola Secundária IBN MUCANA

Agrupamento de Alcabideche
o

EB1/ JI Margarida Rodrigues

o

JI Alcabideche

o

EB1/JI Alto da Peça

o

EB1 Nº1 Alcoitão

o

JI Alcoitão

o

EB Malangatana
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EDUCAÇÃO
No período em análise, as atividades desenvolvidas pela equipa da Educação decorreram
essencialmente da gestão dos processos associados ao início do ano letivo de 2019-2020, como
sejam a consolidação das equipas no terreno e a elaboração, em articulação com as escolas, das
respetivas planificações de trabalho.
Assim, a atividade desta área abrangeu múltiplos processos de suporte às dinâmicas das escolas
da Freguesia características deste período, nomeadamente:


Balanço do funcionamento do período não letivo de setembro;



Organização das equipas AECs, AAAFs e CAFs em cada estabelecimento de ensino.
Contamos com oito equipas afetas ao 1º ciclo, integrando seis Ludobibliotecas, e outras oito
afetas ao Pré-escolar;



Elaboração do plano anual de atividades e sua aplicação e calendarização;



Dinamização do programa crescer a tempo inteiro, vertente do programa do “brincar” e
humanização dos recreios, nomeadamente no período das AECs do 1º ciclo;



Planificação e organização das atividades da interrupção letiva do Natal;



Reuniões de arranque do Ano Letivo – Presidente da JFA, Equipa de Coordenação da
Educação, estiveram presentes em todas as reuniões de abertura do ano letivo, apoiando e
ouvindo famílias e Associações de pais;

De salientar que o âmbito de trabalho desenvolvido pela JFA junto das escolas está enquadrado
por um conjunto de Protocolos reguladores de responsabilidades partilhadas entre os vários
intervenientes, implicando uma articulação permanente entre os vários parceiros e entidades
envolvidas.
Destacamos, assim a realização de encontros e reuniões com:


Direções de Agrupamento



Associações de Pais



Departamentos da Educação da CMC



Conselho Geral dos Agrupamentos, Alvide, Alcabideche e Ibn Mucana
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Os recursos humanos da JFA, afetos à Educação, distribuídos pelas escolas da freguesia, para o
ano letivo de 2019-2020 englobam um total de 60 colaboradores, assim distribuídos:

Ano letivo 2019-2020
Área

Técnicos

Assistentes

Total

Pré-escolar

12

13

24

1º Ciclo

23

3

26

Ludobibliotecas

9

0

9

Total

44

16

60

Notas:
1. Técnicos - Professores das AECs e Animadores das AAAFs.
2. Os colaboradores que asseguram o funcionamento das Ludobibliotecas também garantem
atividades das AECs e CAF.

Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF
Após desenvolvimento da planificação da interrupção letiva de início de ano, com a intenção de
facilitar a adaptação e socialização das novas crianças, promoveu-se a respetiva avaliação,
concluindo-se com um balanço muito positivo.
Os projetos desenvolvidos neste período pretenderam promover a integração do grupo, abordar
as regras do espaço e desenvolver competências sociais. Os espaços desenvolveram projetos de
autoconhecimento, tais como “Eu sou assim” ou “Chegámos à escola”.
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Na elaboração das planificações as equipas têm em consideração datas comemorativas,
assinalando estas com projetos alusivos à data.
No Dia Mundial da Alimentação foi abordado de uma forma lúdica a importância de praticar uma
alimentação saudável, nomeadamente com Jogos (Jogo do Bisnau, Jogo da salada de frutas) e caça
ao alimento. Foram também realizadas oficinas e concursos de culinária, onde as crianças
confecionaram receitas saudáveis e no fim as famílias votaram nas receitas mais deliciosas. E, ainda
se descobriu que é possível fazer gomas saudáveis.
Através de histórias “O dia em que a barriga rebentou” e o “Gato comilão”, entre outras, os grupos
também foram sensibilizados para a importância de uma alimentação saudável. A importância de
praticar uma alimentação saudável foi também abordada com oficinas de ciência, onde foi
explicado a importância fundamental da água na nossa alimentação. Para além destas atividades
podemos ainda referir a participação num ”Mercado Saudável” e elaboração de folhetos sobre a
temática.
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No Halloween, apesar de não ser uma tradição portuguesa, as nossas crianças não quiseram de
deixar de assinar a data, e nas diversas escolas com a ajuda das equipas decoraram os espaços,
com fantasmas, zombies e olhos assustadores. Além de festas de Halloween, desfiles e amostra
de bolos horripilantes. Não podia deixar de faltar os sacos para colocar os doces.
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O dia de São Martinho também foi trabalhado nas escolas com histórias e dramatizações, utilizando
diferentes técnicas teatrais, como as sombras chinesas. A “Maria Castanha” e a “Lenda de São
Martinho” foram algumas das histórias abordadas.

No dia 20 de novembro, assinalou-se o Dia do Pijama. Neste dia foram desenvolvidas várias
iniciativas, inclusive uma oficina “Pedras com história”, onde as famílias foram convidadas a
participar na construção da sua família com pedras.
Neste dia, foi ainda replicado, no espaço da AAAF de Manique, em parceria com a Ludobiblioteca,
um “Sweet Art Museum”, onde as crianças passaram uma manhã especial e degustaram algodão
doce e slime de marshmallow.
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O Estendal do Direitos das crianças foi outra iniciativa na qual participaram algumas equipas da
AAAF. As equipas pretenderam sensibilizar e consciencializar a comunidade e as crianças para os
seus deveres e direitos.

As oficinas de culinárias são frequentes. Nestas oficinas as crianças podem vivenciar experiências
sensoriais, desde o cheiro dos ingredientes à textura dos mesmos. Por vezes, são preparados e
organizados convívios com os familiares. As parcerias com o JI para a organização destes convívios,
também são frequentes e as crianças na véspera preparam com entusiasmo este encontro, para
no dia seguinte degustarem com os seus familiares.
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No Dia Nacional da Pessoa com Deficiência – as equipas da AAAF em parceria com as
Ludobibliotecas, participaram em iniciativas, tal como, construção de labirinto dos sentidos,
dividido por várias zonas, onde as crianças puderam experienciar diferentes sensações utilizado
os diversos sentidos e tendo como base nestes identificar a cor de cada zona.
Para além destas atividades as crianças têm igualmente a oportunidade de experienciar outras
atividades, inseridas em parcerias que proporcionam experiências variadas, tais como uma hora
de jogos lúdicos ligados ao movimento corporal e eventos pontuais como uma aula de capoeira.
Nestas são trabalhadas aptidões como a lateralidade, coordenação motora e equilíbrio.

Salientamos que fomentamos a livre escolha e a autonomia, envolvendo-nos em projetos
que pretendem a diversão e bem-estar das crianças.
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Neste período todas as equipas se empenharam em realizar atividades alusivas ao Natal, decorando
os seus espaços e preparando, em parceria com o JI, as festas do final do 1º período.

A Interrupção Letiva do Natal que decorre entre 18 de dezembro a 3 de janeiro. Além de oficinas
alusivas ao Natal, vão ser realizadas duas visitas, vamos assistir ao “Feiticeiro de Oz no Gelo” e a
“Vila Natal em Cascais”.

Ensino Básico – Ludobibliotecas, Atividades de Enriquecimento Curricular- AECs e
Componente de Apoio à Família – CAFs
Recordamos que no âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, as atividades de Enriquecimento
Curricular são desenvolvidas em escolas do 1º Ciclo que integram os quatro Agrupamentos de
escolas de Alcabideche, Alapraia, Agrupamento Ibn-Mucana e Alvide.
Assim, os projetos desenvolvidos são implementados em conformidade o Plano anual de cada
escola, abrangendo atividades lúdico expressivas, música, atividade física e motora, dança e
capoeira, orientadas numa ótica lúdica, tendencialmente de escolha livre.
Feito o balanço e avaliação deste trimestre, podemos concluir que as equipas colocadas em cada
escola foram efetivamente uma mais-valia para a concretização de atividades letivas desenvolvidas
em grande número ao longo deste período, como sejam as festividades, apresentações,
participação em concursos.

39

Complementarmente, as Ludobibliotecas oferecem à sua comunidade escolar uma programação
que é construída e calendarizada em articulação com o corpo docente da escola em que se integra
e AECs.
Destacamos alguns dos projetos desenvolvidos pelas equipas.

A Ludobiblioteca da EB Almada Negreiros desenvolveu em excelente conjunto de atividades
amplamente reconhecidas por toda a comunidade escolar:
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Na Ludobiblioteca da EB Malangatana, damos destaque para os trabalhos referentes à participação
no Estendal dos Direitos e projetos de “trabalhar com a natureza” e de “reciclagem”.
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A Ludobiblioteca da EB de Manique, em parceria com a APEE, pelo segundo ano consecutivo,
promoveu a representação da escola na “Festa da Nossa Senhora das Neves”, contando com a ajuda
da equipa da AAAF. A decoração do stand e os trabalhos feitos pelas crianças, tiveram como tema
o projeto anual da escola: “Plasmar”.

Este tema dominou a maior parte das articulações curriculares com as turmas. A sensibilização por
um oceano sem plástico tem sido explorada de diferentes modos, desde histórias, dramatizações,
construções com materiais recicláveis a pesquisas com as famílias.
O projeto das “Sextas-feiras Culturais” teve início este ano com as turmas do 4.ºano com uma
peça musical. A música escolhida, é uma adaptação do fado “Sr Extraterrestre” de Amália
Rodrigues, interpretada por Gisela João. Cenários, adereços, ensaios, culminaram num dia de
várias apresentações, incluindo para as famílias dos alunos das turmas em questão.
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A primeira exposição temporária nesta Ludobiblioteca acolheu um concurso lançado pela
professora de inglês às turmas de 1.º ciclo, pela altura do Halloween. “Vassouras voadoras” foi o
mote e participaram cerca de 115 crianças e respetivas famílias. As nove turmas puderam visitar a
exposição e to No mês de novembro, a ludo abriu portas para que os alunos do 3.º e 4.º ano
comemorassem o “Dia Nacional da Cultura Científica”. Apoiando o projeto de STEM que está a ser
desenvolvido por uma docente do Agrupamento Alapraia, realizou-se uma palestra com um
professor universitário e uma exposição de modelos de “Circuitos Elétricos Fechados” (trabalho
realizado nas aulas de STEM).

Desta nova parceria, surgiu a ideia de convidar as famílias para virem à escola num dia de abertura
da Ludobiblioteca à comunidade, um sábado, dia 7 de dezembro, para, que também os pais se
pudessem familiarizar com este conceito. Numa manhã dedicada à ciência, as famílias descobriram
que STEM relaciona quatro áreas do conhecimento - ciência, tecnologia, engenharia e matemática;
fizeram um mini “peddy-paper” no exterior da escola, utilizando “QR codes” para obterem as
respostas; exploraram cada uma das áreas do STEM através de pequenas experiências e
interligaram-nas nas atividades que uma grande equipa de parceria preparou em conjunto.
Para terminar o ano, a Ludobiblioteca transformou-se mais uma vez num lugar a visitar, a explorar,
a descobrir, a sentir. Novamente juntas, as equipas da ludo e da AAAF, inspiraram-se na história
“O livro negro das cores” e criaram um labirinto interativo para assinalar o “Dia Nacional da Pessoa
com Deficiência”.
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Relativamente às AEC, os alunos têm tido um leque diversificado de ateliês que vão ao encontro
do projeto da escola, privilegiando as atividades físicas e o espaço exterior da escola, sempre que
possível, onde os alunos exerceram o direito de voto, escolhendo a sua vassoura preferida. Não
foi tarefa fácil pois mais uma vez, as famílias responderam com muita criatividade.

Das várias atividades desenvolvidas pela Ludobiblioteca da EB/JI Fernando Teixeira Lopes,
destacamos:
A construção de adereços e elementos decorativos para a decoração da Casa Assombrada teve
como tema "Mar Assombrado". Foi lançado um concurso de desenho e ilustração de monstros
marinhos que posteriormente foram a votação e os vencedores foram reproduzidos em grande
escala e usados como elementos de decoração. Nas diferentes áreas das AEC foram construídos:
um submarino, monstros, navio pirata naufragado, cemitério, túmulos, mãos de zombies, algas.
Os professores de AEC foram personagens da casa assombrada, tais como, monstros marinhos e
piratas fantasma. A atividade foi para toda a comunidade, família e ex-alunos.
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No âmbito do dia da Alimentação, na Ludobiblioteca, na animação da leitura foi trabalhado com
diversas turmas o livro "Come a sopa Marta" de onde resultou uma ilustração do Chico. Foram
ainda construídos em cartão alimentos e uma panela da sopa.
No S. Martinho criaram-se com as crianças rimas alusivas à época e foi construído um carrinho de
castanhas.
A Comemoração do Dia Internacional sobre a Convenção dos Direitos das Crianças teve grande
destaque. Foram desenhadas e pintadas molduras alusivas aos vários direitos das crianças que
estiveram em exposição.
Considerando a grande importância da ligação com as famílias, foi lançado às famílias um desafio:

"Por vezes um gesto vale mais que mil palavras."
O dar e receber afeto desenvolve nas crianças um maior vinculo afetivo, uma maior segurança de
si próprio, autoconfiança e proporciona um maior equilíbrio e estabilidade emocional.
Para além dos gestos diários, o sorrir, abraçar, cuidar, ouvir, ou dar atenção, foi proposto mostrar
que eles devem fazer parte da nossa vida, através da construção de um coração.
Sendo uma Eco-Escola, todos os projetos procuram ter como princípio a reutilização de materiais.
Tendo em conta a multiplicidade de religiões praticadas pelos alunos e famílias e sendo esta escola
uma eco-escolas, até as decorações de Natal foram pensadas forma a que esta época do ano possa
chegar a todos. Um “Gangue da Costura” produziu uma variedade de adereços para a árvore de
Natal da escola e a do concurso do Cascais ambiente.
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Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos
estabelecimentos de ensino da Freguesia
Registamos que decorreram a bom ritmo, com intervenções diárias, os habituais trabalhos de
manutenção de edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores,
segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, em todas as escolas da Freguesia.
No período de setembro decorreram muitas intervenções requeridas tendo em vista a garantia de
um início de ano letivo nas condições adequadas.
A cada momento procura-se recolher feedback das coordenações e direções das escolas, no
sentido de uma efetiva rapidez e eficácia na resposta às solicitações.
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Destacamos, seguidamente algumas das intervenções:
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GABINETE DE PSICOLOGIA
Serve o presente relatório para dar conta da atividade desenvolvida, durante o 4º trimestre de 2019
(01Set a 31Dez).
Dos valores apresentados, os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) resumem todos os
pedidos efetuados pelas escolas (Agrupamentos sediados na Freguesia que solicitaram o apoio da
psicóloga) e outros efetuados diretamente pelos fregueses na Junta de Freguesia.
Foram atendidas em consultas individuais no período em referência 278 fregueses, de acordo com
as características etárias constantes no quadro seguinte.

No que concerne à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através do gráfico seguinte,
que a maioria das sinalizações foi por iniciativa própria (122).
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Seguem-se as consultas na EB Fernando Teixeira Lopes, com 75 situações, 44 intervenções de EB
Manique, 23 Na EB Fernando José dos Santos e 14 na EB Almada Negreiros.

A nível de intervenções, foram contabilizadas 479. O número de intervenções em cada caso variou
em função da situação. Podemos constatar que há uma maior frequência nas consultas de avaliação
psicológica (a maior parte efetuada às crianças do 1º ano), seguidas das consultas de
aconselhamento psicológico e reuniões com pais.
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Os registos em “outras diligências” (em número de 229) referem-se essencialmente a telefonemas,
reuniões com técnicos e contatos por emails. A título exemplificativo refira-se que existem
diligências telefónicas que podem levar a um considerável consumo de tempo.

Nas consultas de avaliação psicológica, em que houve necessidade de utilização de instrumentos
métricos, verificou-se que os testes de aptidões escolares foram os mais aplicados.
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Pode-se dizer que de um modo geral o recurso à utilização destes testes, permitem contribuir
para o conhecimento das características de um grupo ou turma, bem como conhecer o domínio de
certos conceitos que são fundamentais para o aproveitamento escolar, e dos aspetos particulares
dos alunos que a formam. Esta informação juntamente com outras considerações, será muito útil,
quando se fizer a programação escolar possibilitando a sua adaptação às características do grupo,
de modo a que seja possível incrementar o seu rendimento. Contudo merece igualmente destaque
os testes de aptidão escolar em número de 112.
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Das avaliações referidas no quadro anterior, merece principalmente destaque as informações
psicológicas (189), e relatórios psicológicos (126).

No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o quadro e gráfico
seguintes, observa-se que foram realizados 84 encaminhamentos.
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As diligências e as intervenções tomadas por este gabinete, são idênticas às tomadas em todos os
últimos trimestres do ano civil, uma vez que a finalidade é sempre o despiste o mais precoce
possível das situações, para posterior intervenção.

Outras atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia
- A psicóloga esteve presente numa ação de sensibilização cujo tema foi “Síndrome de Burnout”.
- Agendamento de rastreios ao nível da terapia da fala que se efetivaram no Edifício da Junta, ao
abrigo do protocolo estabelecido entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e a AISA.
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- Desenvolveu-se na Escola EB/JI de Manique um Workshop É ESPERADO? – LINGUAGEM ORAL E
ESCRITA - É uma ação que visa dar a conhecer aos professores os descritores de desempenho ao
nível das competências da linguagem oral e escrita, do 1º ao 4º ano de escolaridade, de acordo
com as metas curriculares. Neste contexto, são analisados casos partilhados pelos professores. A
formação é realizada por uma Terapeuta da Fala da AISA e terá a participação da Psicóloga da JFA.
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AÇÃO SOCIAL
O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social aos
utentes da freguesia de Alcabideche no período de outubro a dezembro de 2019.
Foram realizadas algumas atividades neste período, além das que já fazem parte do quotidiano do
serviço social do gabinete de ação social, o atendimento social à comunidade.
Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período.

1. GABINETE DE SERVIÇO SOCIAL – ATENDIMENTOS SOCIAIS
O Atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social a indivíduos ou
famílias em situação de carência ou vulnerabilidade.
Tenta prevenir ou restabelecer o seu equilíbrio funcional, mobilizando os nossos próprios recursos
ou os recursos da comunidade.
O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos:


Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos e famílias em
situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social;



Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no sentido da inclusão
social;



Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal, social e
profissional dos indivíduos/famílias.

Neste período, foram realizados 70 atendimentos e 2 visitas domiciliárias, conforme quadro
síntese que se encontra em baixo:
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Quadro de dados:
Nº/Natureza

Intervenções

27 /Informações

Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos,
estabelecer contactos e articular com outras entidades

6 / Habitação

Encaminhamento para a segurança social de cascais e Divisão de
Habitação Social da CMC

8/Creche

Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e
integração em creche.

6 /Apoio Alimentar

Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar –
Vicentinos e “Refood”

10 /Apoio Económico

Encaminhamento para vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança
Social.

4 /Centro de dia/ SAD

Fornecimento de informações acerca de possíveis locais a integrar
idosos, e apoio na organização de processos e articulação com a
segurança social.

9/Apoio Medicação

Encaminhamento para instituições da comunidade com Protocolo
das Farmácias e junta de freguesia.

2/Visitas Domiciliárias

Todas as visitas efetuadas foram informadas por munícipes na junta
de Freguesia, e são situações de idosos isolados com grandes
carências económicas, e outros com doenças.
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Subsídios de carência
No âmbito da Ação Social e com o intuito de apoiar famílias carenciadas da área geográfica de
Alcabideche, existe um regulamento de subsídios de carência/emergência.
Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e serão atribuídos mediante
apresentação de documentos comprovativos que justifiquem o pedido, juntamente com o relatório
social.
Durante este período, foram atribuídos alguns subsídios:


Atribuição subsidio- Pagamento de material escolar, no valor de 14,85€;



Atribuição subsidio- Pagamento de medicação, no valor de 27,51€;



Atribuição subsidio- Pagamento de medicação, no valor de 33,50€;



Atribuição Subsidio- Pagamento para aquisição de óculos, no valor de 45€ ;



Atribuição subsidio- Pagamento para medicação, no valor de 54,86€;



Atribuição subsidio- Pagamento de livros escolares, no valor de 71,80€;



Atribuição subsidio- Pagamento de medicação, no valor de 69,85€;



Atribuição subsidio- Pagamento de fatura de luz, no valor de 72,25€;



Atribuição subsidio- Pagamento das interrupções letivas de Natal, no valor de 622,50€

2. EQUIPAMENTOS ONDE A DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE PRESTA APOIO A
NÍVEL DA TERCEIRA IDADE:
CENTRO DE CONVÍVIO ALCOITÃO E CENTRO CONVÍVIO ALVIDE
Os Centros de Convívios têm como objetivo, proporcionar a criação de serviços permanentes
adequados ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o desenvolvimento pessoal e para a
valorização dos fatores positivos do processo de desenvolvimento etário; e promover e estimular
as relações adequadas entre os utentes, familiares e amigos, promover o desenvolvimento cultural
e ocupação de tempos livres, deste modo a técnica da Junta de Freguesia de Alcabideche deslocase a estes dois centros de convívio uma vez por semana fazendo o acompanhamento dos utentes.
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Os centros dispõem de aulas de ginástica e ensaio do grupo coral e outras atividades.

3. PROJETOS DA JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE EM PARCERIA COM CÂMARA
MUNICIPAL DE CASCAIS
3.1 - Seniores em Movimento
É um projeto, em parceria com a Camara Municipal de Cascais, que contribui para um processo de
envelhecimento ativo, promovendo estilo de vida mais saudáveis com ganhos em auto estima e
qualidade de vida.
Privilegia as modalidades as modalidades de ginástica e hidroginástica e a realização de sessões
de educação para a saúde.
Abrange a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e associações.
3.2 - Ajudas Técnicas
Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas articuladas,
andarilhos e cadeiras de rodas. Estes equipamentos são indispiensaveis à autonomia e integração
de pessoas com deficiência e dependencia total ou parcial , permanente ou temporária.
A junta de freguesia, tem disponivel quatro camas, dois andarilhos e três cadeiras de rodas.
3.3 - Melhor Saúde
Este projeto dá resposta aos municipes em situação de dependencia com fracos recursos
económicos,que sofram de incontinencia , através do acesso a fraldas , de forma a contribuir para
uma melhor qualidade de vida.
Beneficiam deste projeto 32 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas.
3.4. Bolsas Sociais
Este é um projeto a nível concelhio do qual a Junta de Freguesia é parceira. Tem como objetivo
apoiar agregados familiares que não tenham conseguido vaga numa IPSS e que não disponham de
recursos financeiros suficientes para poder inscrever as suas crianças até aos 36 meses em creches
da rede privada da sua área de residência que tenham aderido a esta iniciativa. Os valores das
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Bolsas Sociais são diferenciados de acordo com o escalão do Abono de Família dos respetivos
agregados, cabe à Técnica de Ação Social da Junta de Freguesia fazer a avaliação das candidaturas
que são referentes à Freguesia de Alcabideche. A Junta Freguesia de Alcabideche durante 1 ano
assegura o valor mensal da criança na creche e a Câmara Municipal de Cascais também, de forma
a garantir um maior número de vagas.

4. PROGRAMAS DE APOIO À TERCEIRA IDADE
4.1.

Passeio dos Seniores a Viseu

No âmbito do Programa da Colónia Aberta da JFA, foi organizado um passeio a Viseu,
durante 8 dias com saída no dia 27 de setembro e regresso no 4 de outubro para todos os
Seniores da Freguesia. O objetivo do passeio foi proporcionar aos seniores uma semana de
férias em clima de descanso com tempos livres suficientes para desfrutarem deste período
e ficarem a conhecer as riquezas do país.

4.2.

Festa de São Martinho

No dia 11 de novembro realizou-se a Festa de São Martinho pelas 15h na Quinta das Mações.
Contou com a presença de quase duas centenas de seniores das diferentes associações da
Freguesia, para conviver e viver uma bela tarde de outono.
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4.3.

Exposição de Natal

Realizou-se no dia 6, 7 e 8 de dezembro a exposição de Natal, no Espaço Montepio que
contou com a venda de trabalhos dos Seniores dos Centros de Convívio e Associações da
Freguesia. Foi um fim de semana de muito convívio e muitas vendas.
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5. ATIVIDADES COM ENTIDADES PARCEIRAS
5.1. Plenário Comissão Social de Freguesia
Este plenário foi composto por representantes de instituições e associações locais e dividiuse em três momentos, num primeiro momento foi dado a conhecer as conquistas e
aprendizagem da execução do Plano de Trabalho de 2018/2019. Num segundo momento
de partilha de ideias entre instituições e num terceiro momento de “discussão” e reflexão
sobre as diferentes ideias partilhadas.
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5.2. Assinatura dos Protocolos das Bolsas Sociais
No dia 8 de novembro, celebrou-se a assinatura dos protocolos das Bolsas Sociais, as bolsas
sociais têm como função dar apoio às jovens famílias com baixos recursos económicos e
incapazes de suportar os custos dos serviços prestados pelas Creches da Rede Privada. No
presente ano letivo 2019/2020, foram atribuídas 17 bolsas socias provenientes da Câmara
Municipal de Cascais e 4 bolsas da Junta de Freguesia de Alcabideche.

5.3. Concretização do Estendal de Direitos da Criança
No dia 20 de novembro comemoraram-se os 30 Anos sobre a Convenção dos Direitos da
Criança,

nesse

âmbito

foi

dinamizada

uma

campanha

nacional

com

vista

à

consciencialização e sensibilização das crianças e jovens para os seus direitos, o que se irá
concretizar num “Estendal de Direitos”. Para a concretização do mesmo, a Junta de
Alcabideche ficou encarregue da organização do Estendal da Freguesia contando com as
Escolas da Freguesia, que colaboraram ativamente neste projeto.
Quanto ao estendal, o mesmo foi colocado na sede dos Bombeiros de Alcabideche, entre os
dias 18 e 29 de novembro e foi preparado com 6 metros de corda sisal, roupa de criança
verdadeiras penduradas com molas. Estas roupas podiam ser verdadeiras, feitas de papel/
recicladas ou o que a criatividade mandasse. Nas peças deveriam estar pintadas ou coladas
frases ou imagens alusivas ao tema: Direito ao Tempo em Família - Conciliação com a vida
familiar. Cada Freguesia tem um direito diferente para a realização dos trabalhos.
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE
1.- ESTRUTURA E OCUPAÇÃO
Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de
Alcabideche, durante o quarto trimestre de 2019, foi dada continuidade aos protocolos e parcerias
já existentes, bem como o reforço com outras, para a utilização dos nossos espaços de prática,
com atividades desportivas pontuais e/ou regulares.

1.1. Atividades Regulares
1.1.1. Pavilhão:
a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira;
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira (com exceção da 4.ª feira);
c) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira;
d) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 6.ª feiras.

1.1.2. Ginásio 1 e 2
a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira;
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira (com exceção da 4.ª feira);
c) Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate, de 2.ª a sábado.

Nota: As aulas de grupo e desportos de combate, que foram mencionadas anteriormente, são: o Karaté, o

Jiu-Jitsu, a Ginástica Acrobática, o Ballet, Fusion e o Yoga (kids, Teens e Adultos).

1.1.3. Sala de Fitness, Musculação e Spinning
a) Atividades dinamizadas de 2.ª feira a sábado.
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1.1.4. Campo de Ténis
a) Aulas dinamizadas às 3.ª e 5.ª feiras, bem como, sob a forma de aluguer, de 2.ª a Domingo,
para a prática informal da modalidade.

1.1.5. Piscina
a) Atividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas, de 2.ª a 6.ª
feira;
b) Atividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, todas as 5.ª feiras;
c) Atividades da Fundação AJU - Projeto Virar a Página, todas as 5.ª feiras;
d) Programa Seniores | Centros Dia – 3.ª e 5.ª feiras;
e) Atividades regulares do projeto “Nadar a Brincar”, dinamizadas de 2.ª a 6.ª feira (com
exceção da 5.ª feira);
f) Natação Pura – Aulas lecionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, sábados e Domingos;
g) Natação para Bebés – Aulas a frequentar todos os Sábados e Domingos;
h) Hidroginástica – Aulas a todas as 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feiras e sábados;
i)

Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª e 5.ª feiras e sábados;

j)

Utilização Livre – Para usufruir todas as 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, Sábados e Domingos.

1.2. Atividades Extraordinárias
Como pode ser verificado, através da observação do quadro (anexo 1), foram várias as atividades
extraordinárias dinamizadas no período a que diz respeito o presente relatório.
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No entanto, destacam-se, por questões de necessidades organizativas mais exigentes, as
seguintes:
a) Torneio de Basquetebol, Escola Ibn Mucana (a realizar).
b) Sarau de Natal da Ginástica Acrobática do Complexo Desportivo de Alcabideche (a realizar).

2. QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS
a) Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários), do Pavilhão e Piscina;
b) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, portas, luzes,
tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de toalhetes para as mão e papel
higiénico);
c) Substituição/reparação de Portas de Emergência (Pavilhão e Ginásio #1);
d) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos:

- Piscina:


Reparação e pintura da arrecadação do material didático de apoio às várias tipologias de
aulas lecionadas na piscina;



Reparação e pintura de parte da tubagem de apoio aos balneários;



Reparação e/ou substituição de equipamentos necessários ao normal funcionamento da
piscina (Zona Técnica);

- Pavilhão:


Substituição das cadeiras das bancadas de apoio ao Pavilhão;



Substituição do chão do ginásio #2 (a efetuar);



Reparação de todas as madeiras que dão sustentação estrutura aos bancos de todos os
balneários de apoio às atividades desportivas realizadas no Pavilhão (a efetuar).
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3. BALANÇO DE INSCRIÇÕES E/OU REINSCRIÇÕES DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE DE
2019
No

quadro

que

é

apresentado

seguidamente,

podemos

observar

a

evolução

de

inscrições/reinscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório (trimestre de
outubro, novembro e dezembro de 2019), somando um total de 211 inscrições/reinscrições, até à
data de execução do presente relatório.
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INFORMÁTICA
PARQUE INFORMÁTICO


Suporte informático nas diferentes escolas básicas e jardins-de-infância da freguesia de
Alcabideche.



Reciclagem de toners, tinteiros e acessórios informáticos obsoletos e/ou avariados.



Helpdesk na sede da Junta, Complexo Desportivo de Alcabideche.

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES


Realização de cartazes para a Educação, Ação Social e serviços da sede da Junta de
Freguesia.



Correção e Impressão de flyers para nova época desportiva do Complexo Desportivo de
Alcabideche (22x de cada).



Criação de cartazes e artigos para a rede social Facebook da página JFA e CDA.

INTERNET E WEB DESIGN


Criação de artigos na página de internet da freguesia e depois publicados e partilhados pelo
Facebook e Instagram.



Criação de artigos na página:
o

Edital - Reunião ordinária de 19 de dezembro de 2019

o

Academia de STEM para Pais

o

Edital - Covais 2014

o

Edital - Covais 2013

o

Edital - Covais 2012

o

Legislativas 2019

o

Interrupção no abastecimento de água

o

Bolsas de mérito

o

Edital - Covais 2011
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS)
Período contabilizado: 20 de setembro de 2019 a 11 de dezembro de 2019.
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FACEBOOK / INSTAGRAM
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE


Destaca-se que continuamos a crescer nas redes sociais com este último trimestre com 5092
“Gosto” contabilizados.



Conta do Instagram com 526 seguidores.



Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados da rede social “Facebook”
entre o 3º trimestre de 2019 e o 4º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos
e seguidores adquiridos neste período:
FACEBOOK: 121 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 13 NOVOS SEGUIDORES

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE


Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 1185 “Gosto”
contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados entre o 3º
trimestre de 2019 e o 4º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos adquiridos
neste período: 26 NOVOS “GOSTO”

ECONOMATO


Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque informático.



O parque atual das impressoras é:
1. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1;
2. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0;
3. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA;
4. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0;
5. Brother MC210 [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação Social);
6. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel Giacometti;
7. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave principal);
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO
Cemitério
Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche -4 º Trimestre 2019
80
70
60
50
40

Outubro

30

novembro

20

dezembro
Total

10
0

Meses

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Inumações

17

16

3

36

Exumações

8

28

33
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Venda Ossário

4

3

10

17

Venda Gavetões

3

2

0

5

Venda Columbário

0

1

0

1

Aluguer Ossário

8

2

3

13

Aluguer Gavetão

4

0

0

4

Colocação de Lousa

3

4

2

9

Colocação Bordadura

3

3

0

6

Transladações

5

4

0

9

Arranjos Sepulturas

0

0

0

0

Averbamentos

5

1

1

7
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Realização da Missa dos Finados no dia 2 de novembro Proferida pelo Sr. Padre João Brás
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Procedeu-se à limpeza do cemitério e Corte de Cebes;



Aplicação de monda térmica e desratização pela Empresa Municipal Cascais Ambiente.



Procedeu-se à colocação de Areia nos Covais
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Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério


Construção e acabamento de Fontanários;



Construção e acabamento de Ossários;
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Construção de acessibilidades junto aos Ossários;
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Compra de Material de Desgaste para o Cemitério Baldes e Vassouras;



Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério;



Solicitação à Camara Municipal de Cascais de Areia do Rio para Colocação nos Covais;
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI
1. Início do ano letivo
a) Admissão de professores
b) Inscrição de alunos e posicionamento nos horários
c) Reunião geral com a equipa de professores
d) Revisão das normas de funcionamento e de todos os textos que estão publicitados no
site da JF Alcabideche

2. Qualificação dos espaços escolares
a) Reparação de amplificadores e colunas
b) Arrumação das salas do Espaço Montepio e ABESA

3. Atribuição de Bolsas:
a) Protocolo com a Escola Ibn Mucana que resultou na atribuição de bolsas a 2 estudantes
b) Articulação com o Departamento de Ação Social que permitiu a atribuição de mais 5
bolsas de estudo

4. Publicidade
a) Impressão de cartazes para afixar em todas as escolas dos agrupamentos
b) Impressão de flyers para estarem no atendimento da Junta
c) Lançamento dos cartazes no Facebook da Junta de Freguesia
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5. Participação da EMMG no Concurso Estrelas da Freguesia
a) Ensaios com a aluna que foi representar a escola
b) Angariação de membros do Júri entre os professores

6. Planificação do Ciclo de Concertos a realizar no Natal
a) Ensaios com os alunos de toda a escola para preparação dos concertos
b) Aulas Abertas de Natal: entre 13 e 20 de dezembro no Espaço Montepio
c) Grande Concerto de Natal: 22 de dezembro no Auditório de S. Vicente
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7. Balanço das Inscrições até dezembro 2019
a) No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde 2014 até ao presente

EMMG
Evolução dos Alunos Inscritos
Alunos 2015

Alunos 2016

Alunos 2017

Alunos 2018

Alunos 2019
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b) O quadro seguinte mostra-nos o número de alunos por disciplina

Distribuição dos Alunos por Disciplina - Dez
2019
8
3 2 14
15

11 6

Piano
Guitarra
Bateria
139

21

Voz
Violino

31

Violoncelo
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Baixo
Formação Musical
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