ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCABIDECHE
MANDATO DE 2017/2021
Ao vigésimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte, com início pelas 21:00h, nas
instalações do Auditório em Alcabideche, realizou-se a 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. Aprovação da ata nº 11;
2. Alteração do regulamento do cemitério;
3. Alteração da tabela de taxas do cemitério;
4. Alteração da tabela de taxas da Escola de Musica Michel Giacometti;
5. Apresentação, Discussão da conta de gerência 2019;
6. 1ª Revisão Orçamental;
7. Apresentação do relatório do direito de Oposição 2019;
8. Apresentação e Discussão do Relatório de Atividades 1º Semestre 2020;
9. Informação financeira – Balancete Abril 2020

A reunião contou com a presença dos membros eleitos inscritos, conforme folha de
presenças em anexo.

O Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Paulo Costa, deu início aos trabalhos e após
os habituais cumprimentos aos presentes, no período antes da ordem do dia informou a
assembleia dos pedidos de substituição por parte dos grupos de lista.
A ata nº 11 foi APROVADA por maioria com o seguinte resultado; votos a favor – PSD/CDSPP Abstenção – PS, CDU, BE
Foram de seguidas abertas as inscrições para as intervenções no primeiro ponto da ordem
de trabalhos.
Luís Pires de Lima (PSD), solicitou a palavra para apresentar uma proposta de um voto
de louvor. A proposta foi colocada a votação para inclusão nos pontos a discussão da
assembleia e votação tendo sido aprovada por unanimidade para discussão.
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Transcrição da proposta apresentada.
VOTO DE LOUVOR
Profissionais de saúde, bombeiros, forças de segurança e demais agentes de
proteção civil, funcionários do Universo Municipal de Cascais e de todas as
Juntas de Freguesia do Concelho, em especial, aos da Junta de Freguesia de
Alcabideche, voluntários, entidades públicas, privadas e instituições.
Como bem sabemos, a Pandemia da “Covid-19”, declarada pela Organização Mundial
de Saúde em 11 de Março de 2020, veio alterar a vida de todos de uma forma ímpar
e, até então, desconhecida.
Sabemos apenas que os próximos tempos serão de grande incerteza a nível social e
económico, admitindo alguns a chegada de uma crise sem precedentes. Por essa
razão, foi e está a ser-nos pedido o afastamento físico, sendo certo que a proximidade
social é, e vai ser, ainda mais necessária. Não podemos deixar de sublinhar o papel
essencial que a Câmara Municipal de Cascais – que se acautelou mesmo quando para
alguns a chegada do vírus seria ainda uma miragem -, bem como o papel das Juntas
de Freguesia e, em particular, da Junta de Freguesia de Alcabideche, no vasto apoio
social disponibilizado à população desde o primeiro momento.
Tais apoios não seriam certamente possíveis de realizar sem o esforço coletivo, não
só dos respetivos funcionários e voluntários, como também dos profissionais de
saúde, dos bombeiros e das forças de segurança, designadamente Polícia Municipal
e GNR, e demais elementos da Proteção Civil. Todos merecem uma palavra de
reconhecimento e agradecimento.
Iguais palavras merecem também todas as entidades públicas, privadas ou
instituições que, também desde o primeiro momento e sem virar a cara à luta por este
novo e invisível inimigo, que deram o seu contributo em prol daqueles mais
necessitavam, quer pela razão da idade, quer por questões de saúde ou financeiras.
Entidades essas que não podemos deixar de expressamente referir:
- Helpos; Refood; Conferências Vicentinas da Freguesia de Alcabideche, AJU; Solsal,
Agrupamento de Escuteiros de Manique e Associações de moradores dos Bairros da
freguesia.
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Também não podemos deixar de mencionar as seguintes entidades privadas:
- DKK; NFrutas; Megamalvitel, Adroana Gel e Nelson Estampagens.
Face ao exposto, os Grupos de Lista que compõem a Coligação Viva Cascais –
PSD/CDS – propõem à Assembleia de Freguesia de Alcabideche, reunida a 25 de
Junho de 2020, que:
Aprove um voto de louvor a todos os profissionais de saúde, bombeiros, forças de
segurança e demais agentes de proteção civil, funcionários do Universo Municipal de
Cascais e de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, em especial, aos da Junta
de Freguesia de Alcabideche, voluntários – mais de sessenta, a que juntou o
Agrupamento de Escuteiros de Manique - entidades públicas, privadas ou instituições,
em virtude do trabalho desenvolvido em prol da saúde, bem-estar e segurança de
todos, em especial dos mais necessitados e fragilizados por razões de saúde ou idade,
no decorrer do combate à Pandemia do vírus “Covid-19”.
Alcabideche, dia 25 de Junho de 2020
Os Grupos de Lista do PPD-PSD e CDS-PP

Outro dos assuntos abordados pelo representante do grupo de lista do PSD foi a
proximidade social e da ajuda a quem mais precisa, não deixando de questionar o
senhor presidente da junta sobre uma obra que, pelo menos “a nós nos enche de
orgulho”, mas que terá causado a outros alguma confusão, falando do Centro de Apoio
Social que está a ser construído na Rua da Arroteia, na Adroana. É um centro de apoio
para acolher sem-abrigo, mas também para toda a comunidade, designadamente a
que se encontra à volta do referido centro, tendo também outras valências,
nomeadamente de acolhimento temporário em situações de emergência. Apesar de
tal já ter sido esclarecido a um pequeno grupo de cidadãos que terá demonstrado
algum desconforto (cerca de 29, salvo erro), gostaríamos que o senhor presidente
fizesse e esclarecesse esta Assembleia sobre o que vai ser, ao certo, aquele centro.
Mencionou também a requalificação do antigo mercado para a Escola de Música, a
Construção passeio na Estrada de Alcabideche para a Atrozela, a requalificação do
passeio pedonal junto à Ribeira de Manique, a Repavimentação da Rua Carlos Anjos
e a Requalificação dos tanques de Murches, com a retirada do telhado de fibrocimento
(amianto).
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Luís Guerreiro (PSD) pediu a palavra para assinalar as obras de melhoramento que estão
a decorrer na freguesia, nomeadamente; a sinalização/remarcação rodoviária em Murches,
a repavimentação da Rua Carlos Anjos na Amoreira, a intervenção no novo passeio com
muros de contenção da margem da Ribeira na Calçada do Rio em Manique. Abordou
também

o

tema

da

recuperação

do

património

municipal

nomeadamente

os

lavadouros/tanques da Abuxarda e de Manique. Informou os presentes na recolocação do
abrigo de autocarros na Rua Francisco Roquete em Alcabideche. Referiu a sua
preocupação pelos atos de vandalismo e furto nas máquinas dispensadoras de máscaras
acessíveis que se tem verificado por toda a freguesia. Por fim perguntou ao executivo se
este tinha dados oficiais dos infetados com COVID na freguesia.
Marta Ruivo (PS)
Começou a sua intervenção por enaltecer todos os esforços que a Junta de Freguesia de
Alcabideche realizou e continua a realizar na resposta possível à emergência gerada pela crise
pandémica, social e económica Covid-19. No entanto e embora nós nos tenhamos disponibilizado
para o fazer, lamentamos a falta de capacidade que houve em envolver todas as demais forças
políticas, numa resposta mais concertada e eventualmente mais abrangente.
Damos boa nota a todas as medidas tomadas, nomeadamente à não realização da assembleia de
Abril, lamentando apenas que após todo este período de tempo, não tenha sido possível tomar
outras medidas, por parte da mesa desta assembleia ou mesmo por parte do executivo, para que a
assembleia de hoje se pudesse realizar por outras vias que não a presencial, com maior segurança
física para todos nós aqui presentes. Medidas essas, que tendo sido tomadas, nos permitiriam ter
dado continuidade ao normal funcionamento desta assembleia de freguesia, evitando agora a
discussão quase fora de tempo, de alguns dos pontos da nossa ordem de trabalhos de hoje.
Noto que, não obstante a distância temporal entre assembleias e, certamente apesar dos esforços
efetuados pelos serviços, de acordo com o nosso regimento, a disponibilização da informação,
necessária ao bom funcionamento desta sessão, ocorreu nos prazos normais. Talvez tivesse sido
possível que pelo menos a informação constante da prestação de contas de 2019 tivesse sido
disponibilizada com maior brevidade. O que permitiria uma melhor análise do trabalho meritório,
desenvolvido pelos técnicos que nos apoiam. Trabalho esse que nos merece a melhor atenção e
respeito.
A título de sugestão, propomos que devem ser feitos todos os esforços para acautelar todos os
eventuais problemas e constrangimentos que de certo iremos viver ainda, para que seja possível
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realizar as restantes assembleias de freguesia deste mandato no seu devido tempo. Para isso
fomos eleitos e por isso merecemos ser respeitados.
A propósito da situação que estamos a ultrapassar, o Partido Socialista não pode deixar de
enaltecer o trabalho de todos aqueles que estiveram na linha da frente a lidar com o vírus COVID19, nas mais diversas áreas de ação. No caso concreto da Junta de freguesia, nomeadamente
aqueles que rapidamente se adaptaram na área da educação para manter as crianças ativas e
apoiar os pais, ainda que à distância através de videoconferências. Neste momento o que preocupa
ao Partido Socialista, relativamente a esta matéria, é como serão realizadas as interrupções letivas,
que adaptação prevê a Junta de freguesia efetuar para apoiar as famílias que tendo em conta o
atual quadro poderão não ter soluções à vista para o mês de Agosto.
Gostaríamos também de conhecer em que ponto se encontra a readaptação do edifício localizado
na Avenida do Ultramar para a escola Michel Giacometti.
É com agrado que verificamos intervenções na rede viária, em locais à muito mencionados como
prioritários, ficamos a aguardar com expectativa o timing escolhido para a realização das restantes
intervenções anteriormente identificadas e à muito aguardadas.
Que ações ponderam ter por forma a, com toda a segurança, levar até junto da população a cultura
e o entretenimento, assim como dinamizar o desporto.
Foi inaugurado o parque intergeracional Manuel Francisco, momento em que apesar de, desta vez,
eu ter sido convidada tal como solicitei, não consegui estar presente pois foi em horário laboral,
estamos contentes por ver que mais uma vez valeu a pena chamar à atenção de um espaço que
necessitava de intervenção e a mesma ter sido finalmente concretizada.
Qual a situação atual da obra no largo 5 de Outubro.
Por fim não posso deixar de mencionar que foi solicitado, como ponto informativo, um relatório que
nos indica-se quais as intervenções efetuadas na freguesia e o ponto de situação relativamente ao
vírus COVID-19, o assunto foi por opção do executivo da junta incluído apenas no relatório de
atividades, solicitamos assim que nos seja remetido um relatório com a informação solicitada, pois
da análise feita ao mesmo muito ficou por dizer. Aquando da discussão do ponto em que este será
apresentado, este assunto será mais aprofundado.
Os registos áudio das intervenções dos membros da assembleia, Patrícia Nascimento, Telma
Santos, Carolina Ferreira, Nelson Calheiros, e Bernardo Barros, não ficaram registados em
gravação por um problema técnico pelo que não estão reportados em ata.

José Filipe Ribeiro (Presidente do Executivo da Junta)
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Respondeu a todas as questões colocadas pelos membros dos grupos de lista, realçando
o trabalho meritório dos voluntários e funcionários da junta neste período muito difícil que
atravessamos.
Após as intervenções dos Grupos de lista e as respostas aos esclarecimentos pedidos ao
Presidente da Junta, a proposta apresentada pela coligação PSD / CDS-PP foi colocada a
votação para aceitação a discussão pela a assembleia, obtendo um resultado unanime por
parte dos membros na sua aceitação. Após análise foi colocada a aprovação por parte da
mesa, tendo sido APROVADA por unanimidade também.
Concluído o Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) foi colocada pela mesa a discussão
e votação o ponto nº 2 da ordem de trabalhos - Alteração do Regulamento do Cemitério.
Paulo Duarte (PS)
Pediu esclarecimentos sobre o projeto de alteração ao regulamento colocando algumas
questões sobre especificidades em concreto e que se pretende alterar.
José Filipe Ribeiro (Presidente do Executivo da Junta)
Esclareceu os presentes da bondade na proposta apresentada, pedindo autorização para
a intervenção de um elemento do executivo.
Marco Pauzinho (executivo da Junta com o pelouro do cemitério)
Informou os presentes que as alterações visadas tinham por fim a melhoria continua na
gestão do cemitério e um regulamento mais consentâneo com as exigências das famílias
que ali têm os seus entes queridos.

Não existindo mais pedidos de intervenções, a proposta foi APROVADA com o seguinte
resultado: 10 votos a favor (PSD / CDS-PP); 7 Abstenções (PS); 2 Votos contra (CDU / BE).
Ponto 3 Alteração da tabela de taxas do cemitério foi colocado a discussão e aprovação, tendo
sido APROVADA a proposta com: 1 Voto Contra (BE); 8 Abstenções (PS, CDU); 10 votos a Favor
( PSD / CDS-PP)
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Ponto 4 Alteração da tabela de taxas da Escola de Musica Michel Giacometti foi colocado a
discussão e aprovação, tendo sido APROVADA a proposta com: 1 Voto Contra (BE); 8 Abstenções
(PS, CDU); 10 votos a Favor ( PSD / CDS-PP)
Ponto 5 Apresentação, Discussão da conta de gerência 2019
Marta Ruivo (PS) e Telma Santos (CDU) pediram esclarecimentos ao executivo da junta sobre o
documento apresentado.
José Filipe Ribeiro (Presidente do Executivo da Junta)
Em resposta, esclareceu os membros da assembleia sobre as duvidas apresentadas.
A proposta foi colocada a votação tendo sido APROVADA por maioria com os 10 votos a favor do
PSD / CDS-PP, 8 votos contra do PS e CDU, 1 voto Abstenção do BE
Ponto 6 1º Revisão Orçamental
Marta Ruivo (PS), Paulo Duarte (PS) questionaram em vários pontos o documento proposto,
pedindo esclarecimentos adicionais.
Carlos Mata (Tesoureiro) respondeu às questões, nomeadamente à necessidade imperiosa de se
realizar neste período a alteração ao orçamento pelo facto da junta ter assumido responsabilidades
sobre verbas que agora estão disponíveis, e que no inicio do ano não estavam equacionadas em
sede de orçamento.
A proposta foi APROVADA por maioria com 12 votos a favor, 7 abstenções e 0 votos contra.
De seguida a mesa colocou a discussão e aprovação o ponto 7 da ordem de trabalhos;
Ponto 7 Apresentação do relatório do direito de Oposição 2019
Marta Ruivo (PS) pediu a palavra para pedir esclarecimentos ao documento apresentado.
José Filipe Ribeiro (Presidente do Executivo da Junta)
Não existindo mais pedidos de esclarecimentos por parte das outras bancadas o Presidente da
Junta esclareceu as dúvidas apresentadas.
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A proposta foi colocada a votação tendo sido APROVADA por maioria com 10 votos a favor e 9
abstenções.
Os pontos 8 e 9 foram posteriormente colocados para discussão, não sendo obrigados a votação.
Rui Paulo Costa (presidente da mesa) Pelas 23 horas e 50 minutos terminou a reunião
agradecendo a presença de todos.

O Presidente da Mesa da Assembleia
Rui Paulo Correia Costa
________________________________________________________

1.ª Secretária
_____________________________________________

Rita Luz

2.ª Secretária

_____________________________________________
Patrícia Nascimento
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