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INTRODUÇÃO 
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A capacidade de realização no 1º semestre de 2020 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 índole 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 
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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 dos Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico; 

 Pedidos de atestados (1118);  

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 – 2629; 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (???) / Apoio Psicológico (???); 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

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

(11). 

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 – 224; 

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 anti-rábica. Igualmente de cariz obrigatório, a 

licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 

Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade) 
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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 

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 (978); 

 Correspondência expedida (37); 

 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 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. 

CENSOS 

O XVI Recenseamento da População e o VI Recenseamento da Habitação – Censos – têm lugar em 

2021. 

Ao longo de mais de 150 anos os Censos têm colocado à disposição da sociedade o maior 

retrato estatístico de Portugal. Os organismos públicos, as entidades privadas e os cidadãos em 

geral, reconhecem a utilidade da informação censitária, enquanto fator essencial para a 

planificação de serviços ou para a definição de políticas em áreas como a educação, a saúde, a 

habitação e o emprego. 
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O compromisso é que os Censos 2021 sejam mais eficientes, mais inovadores e que continuem a 

responder às necessidades da sociedade. 

Alcabideche conta com 32 recenseadores, divididos por 4 grupos (oeste, este, norte e sul), 

orientados por 4 subcoordenadores e 1 coordenador para a freguesia. 

Recenseamento aos estrangeiros residentes 

Os cidadãos estrangeiros, residentes em Portugal, este ano já podem votar para as próximas 

eleições, que serão as eleições autárquicas. 

Se o cidadão reside em Alcabideche e é um cidadão nacional dos Estados Membros da União 

Europeia, de Países de língua oficial portuguesa (Brasil e Cabo Verde – com residência legal em 

Portugal há mais de 2 anos) e da Noruega, Islândia, Uruguai, Venezuela, Chile, Argentina, 

Colômbia, Perú e Nova Zelândia (com residência legal em Portugal há mais de 3 anos), tem os 

mesmos direitos que os cidadãos portugueses. O recenseamento eleitoral é gratuito e voluntário.  
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RECURSOS HUMANOS 
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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 posto móvel e entrega de refeições; 

 Realização de testes anti-génio ao covid-19, quinzenalmente, a todos os funcionários. 
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ESPAÇO PÚBLICO 

  



 

14 

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: 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Praceta das Remangas – Alcabideche 

Rua do Carrascal – Manique #5 

Rua Miguel Torga - Alcoitão 

Beco da Escola Velha - Bicesse 

Rua da Escola Velha - Bicesse 

Praceta Poeta Ibne Mucane - 

Alcabideche 

Praceta Dom Pedro I – Alvide  

Rua Carlos Anjos - Amoreira 

Rua de Évora – Pai do Vento #2 

Rua das Picoas – Malveira da Serra #3 

Rua de Faro – Pai do Vento #4 

Praceta de Beja – Pai do Vento #1 

Rua de Cascais – Amoreira #6 

Rua de Campos Velhos – Campos 

Velhos 
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Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua Baronesa de Beck – Malveira Serra 

Rua das Tomadas - Janes 

Rua Alvide – Alvide #12 

Rua Manuel Francisco - Alcabideche 

Rua Calouste Gulbenkian – Bairro Cruz 

Vermelha 

Rua do Pinhal – Pau Gordo 

Avenida Alfredo César Torres – 

Fisgas/Alcoitão #10 

Rua de Faro – Pai do Vento 

Travessa do Olival - Alcabideche 

Rua das Orquídeas – Campos Velhos #8 

Rua João Pires Correia – Alcabideche 

#11 

Rua Almada Negreiros – Bairro Cruz 

Vermelha 

Rua das Tojas – Carrascal de Alvide 

Rua das Andorinhas – Campos Velhos 

Rua Campos Velhos – Campos Velhos 

#7 

Rua Ivone Silva – Alcoitão #9 
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TOPONÍMIA 
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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 Travessa dos Bogueiros 

Localidade Amoreira  

Morada Rua de São Martinho 

Localidade Adroana 

Morada Av. Dr. Morais Sarmento 

Localidade Alto Castelhana 

Morada Rua do Madrigal 

Localidade Arneiro 

Morada Rua José Régio 

Localidade Carrascal de Alvide 

Morada Rua Sacadura Cabral  

Localidade Murches 

Morada Rua António Lobo Antunes 

Localidade Murches 

Morada Largo Francisco Cruz 

Localidade Bairro Irene 

Morada  Rua da Palma 

Localidade Alcabideche 

Morada Rua Bartalomeu Perestrelo 

Localidade Alcabideche 

Morada Rotunda Eng. Manuel António Nunes Sequeira 

Localidade Alvide 

 Propostas 

Morada Caminho da Fonte 

Localidade  Bicesse 
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Morada Rua das Flores  

Localidade Carrascal de Alvide 

Morada Rua Nossa Senhora da Conceição 

Localidade Alcoitão 

Morada Rua dos Malmequeres 

Localidade Alvide 

Morada Rua Dona Filipa de Lencastre 

Localidade Murches 

Morada Caminho da Fonte 

Localidade Bicesse 

Morada Rua Lugas das Boias 

Localidade Janes 

Morada Rua Fernando Namora 

Localidade Murches 

Morada Praceta de Viana do Castelo 

Localidade Pai do Vento 

Morada Rua da Eira 

Localidade Manique 

Morada Rua dos Pinheiros 

Localidade  Abuxarda 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 
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Sinalização Horizontal Amoreira Pintura na via - Barra de STOP Rua do Geraldo #7 

Sinalização Horizontal Alvide Marcação de piso - zona de estacionamento proibido Rua de Alvide #2 

Sinalização Horizontal Murches Execução e Pintura de Passadeira Rua Júlio Dinis 

Sinalização Vertical 
Malveira da 

Serra 
Colocação de sinal paragem e estacionamento 

proibido 
Rua Francisca Correia 

Nunes 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Murches Colocação de espelho parabólico de trânsito x2 
Rua Luís Vaz de Camões, 

191 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Bicesse Colocação de espelho parabólico de trânsito x2 Rua Planeta Mercúrio 

Sinalização Horizontal Alvide 
Pintura na via - linha amarelas - proibição 

estacionamento 
Rua do Jogo 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Bicesse Colocação de espelho parabólico de trânsito Rua da Escola Velha #3 

Sinalização Vertical Pai do Vento Colocação de Sinal Informação de Passadeira Rua das Calçadas 

Sinalização Vertical Adroana Colocação de sinal de STOP x2 Rua da Coletividade 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de Sinal Informação de Auto Estrada Rua do Chafariz #5 

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura de Passadeira  Avenida Ultramar #6 

Sinalização Horizontal Murches Pintura de sinalização na via Rua Bartolomeu Dias 

Sinalização Vertical Murches Colocação de Sinal Perigo de Passagem de peões x2 Rua Júlio Dinis 

Sinalização Vertical Alvide  Recolocação de Sinal vandalizado Rua de Alvide 

Sinalização Vertical Bicesse 
Colocação de sinal com placas adicionais de 

informação 
Avenida Ana Rita Abreu 

Pereira 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal STOP Rua das Salgadas 
Nascentes 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal STOP Rua Furriel Jorge da Silva 

Sinalização Horizontal Alvide Marcação de piso - proibição de estacionamento Rua Capitão Rei Vilar #4 

Sinalização Vertical Manique Colocação de Sinal baliza de posição na via x6 Estrada dos Bernardos #1 

Sinalização Horizontal Alvide Marcação de piso - proibição de estacionamento Rua Eliza Cepeda Teles 

Sinalização Vertical Manique Colocação de sinal STOP Travessa do Carrascal 

Sinalização Horizontal Alto Castelhana Marcação de parque estacionamento Praceta Marquês do 
Soveral  

Sinalização Horizontal Bairro Cruz 
Vermelha 

Marcação de parque estacionamento Rua Beatriz Costa  
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Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeira Rua Valentim Henrique 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal Informação de Passadeira x2 Rua Valentim Henrique 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de Passadeira Rua Francisco Roquete 
#10 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal Informação de Passadeira x2 Rua Francisco Roquete 
#15 

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura na via - Barra de STOP Rua Doutor Pereira 
Coutinho #11 

Colocação de espelho 
de trânsito  

Bicesse Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua da Fonte #12 

Sinalização Vertical Pai do Vento Colocação de Sinal baliza  Estrada da Ribeira #14 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de sinal paragem e estacionamento 
proibido 

Rua Miguel Torga 

Sinalização Horizontal Bairro Cruz 
Vermelha 

Marcação de piso - zona de estacionamento Rua Almada Negreiros #8 

Sinalização Horizontal Alcabideche Marcação de piso - zona de estacionamento Praceta do Moinho #13 

Sinalização Horizontal Alcabideche Marcação de piso - proibição de estacionamento Rua Cesaltina Fialho 
Gouveia 

Sinalização Vertical Manique Colocação de sinal sentido proibido Rua dos Moinhos 

Sinalização Vertical Cabreiro Colocação de sinal informação Restaurante Rua Manuel Henrique 

Sinalização Horizontal Alcoitão Marcação de piso - zona de estacionamento proibido Rua de Miguel Torga #9  
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MOBILIÁRIO URBANO 
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Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a 

requalificação de fontanários na Freguesia. 

De realçar a colocação de apontamentos luminosos natalícios nos Centros Urbanos Comerciais da 

Freguesia na promoção do comércio tradicional com o lema “Compras no Natal é no comércio 

Local”. 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Rua Cesaltina Fialho Gouveia – Alcabideche 

Estrada das Tojas – Carrascal de Alvide #4 

Rua Miguel Torga – Alcoitão #2 

Rua Olival – Alcabideche #3 

Rua das Calçadas – Pai do Vento 

Rua Vasco Santana - Bairro Alcoitão #1 

Rua Carlos Anjos - Amoreira 

Largo de Alvide – Alvide #5 

Praceta do Geraldo – Amoreira #5 

Largo da Adroana #4 

Limites Freguesia #7 

Rua Pedro Nunes – Bairro Cruz Vermelha #4 

Rua da Fonte – Alcoitão #6 
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PRESERVAÇÃO E DEFESA DO PATRIMÓNIO COM O LEMA – 

“USANDO E PRESERVANDO O QUE É PÚBLICO” 
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ESPAÇOS VERDES 
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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, 

evitando-se 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 pequenas podas do arvoredo. 

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. 

Preparação do canteiro para planteio. 

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. 
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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. 

Reparação e colocação de taludes em madeiras delimitação do espaço verde. 
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EDUCAÇÃO 
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As expectativas de desenvolvimento em pleno das atividades escolares depositadas para o ano 

de 2021, não se concretizaram. Logo a meio do mês de janeiro, foram antecipadas as 

interrupções letivas e o ano escolar recomeçou em formato não presencial. Assim, com o início 

de um novo confinamento, e o encerramento das escolas, foi necessário desenvolver, mais uma 

vez, estratégias de acompanhamento à distância das atividades escolares das nossas crianças. 

De imediato se promoveram as necessárias adaptações das atividades planeadas pelas equipas, 

no seio dos conselhos de docentes. Toda a experiência adquirida no ano anterior veio a mostrar-

se, naturalmente, como uma grande mais valia no seio de toda a comunidade escolar, famílias 

incluídas. 

Até 15 de março a comunicação com os alunos voltou a realizar-se com recursos a todos os 

meios digitais, vídeos, sessões on-line, síncronas e assíncronas. 

Os canais de comunicação principais foram os associados à ligação professor titular / turma, 

tendo as nossas equipas integrado essa mesma via, tanto no 1º ciclo como no pré-escolar. Todas 

as equipas ficaram em teletrabalho e, em suas casas, passaram a produzir os conteúdos a enviar 

regularmente, de acordo com o estabelecido. 

Mais uma vez temos que enaltecer e congratular as competências e capacidades das nossas 

equipas que cumpriram com excelência o papel que tão bem desempenham no sistema 

educativo. 

A dinamização da interrupção letiva da Páscoa 2021 mereceu especial atenção, procurando-se 

criar novas formas e estratégias que permitissem a compatibilização do cumprimento de todas 

as regras sanitárias com atividades enriquecedoras e aliciantes para as crianças. A planificação 

realizada revelou-se adequada e os resultados revelaram-se no imenso feedback positivo que 

recolhemos. 

Considerado da maior importância, o trabalho regular de articulação com todos os parceiros e 

entidades envolvidas no programa crescer a tempo inteiro, foi intensificado, nomeadamente, a 

representação no mecanismo de coordenação do projeto municipal “Cidades amigas das 

crianças”, presença nas reuniões e iniciativas das Direções de Agrupamento, Associações de Pais, 

Departamentos da Educação da CMC e participação nas reuniões de Conselho Geral dos 

Agrupamentos, Alvide, Ibn-Mucana e Alcabideche. 

Manteve-se a habitual assistência à logística – fornecimento de consumíveis e pequenas 

reparações - dos estabelecimentos do ensino básico da freguesia, bem como a assistência no 

domínio da informática a estas mesmas escolas, agora também garantida pela JFA. 
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Continuámos também a assegurar a assistência, no âmbito das pequenas reparações, às escolas 

secundárias de Alvide, Ibn-Mucana e Polo Ibn-Mucana. 

População escolar envolvida 

Passamos a indicar os valores referentes à população escolar envolvida nas nossas atividades 

neste ano letivo, por cada um dos Agrupamentos de escolas.  

Ano letivo 2020/2021 - Nº de crianças a frequentar 

Agrupamento de Escolas AEC'S AAAF'S CAF'S 

Alcabideche 346 115 109 

Alapraia 180 41 72 

Alvide 108 25 19 

Ibn-Mucana 138 32 37 

TOTAL: 772 213 237 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – 

AAAF 

Adaptando-se em pleno ao contexto especial não presencial, as equipas responsáveis pelas 

Atividades de Animação e Apoio à Família desenvolveram durante este semestre vários projetos, 

tendo sempre como base uma dinâmica lúdica, privilegiando sempre a livre escolha e a 

brincadeira espontânea. 

Consoante as especificidades de cada JI, adotaram-se diversos métodos e metodologias de 

trabalho e comunicação, desde Facebook, Whatsapp, Classrooms, foram várias as maneiras que 

as equipas e as escolas adotaram para fazer chegar às famílias atividades, desafios, jogos de 

movimento, histórias, entre uma enorme diversidade de sugestões.  

Durante este período de confinamento as equipas reinventaram-se e elaboram atividades em 

diversos formatos, tais como vídeos criativos, jogos, entre outros.  

O regresso ao regime presencial aconteceu em março, período em que decorreu a Interrupção 

Letiva da Páscoa, planificada em conjunto e dinamizada em cada JI, de acordo com a 
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especificidade de cada grupo. O tema comum a todos os grupos foi uma divertida Visita Virtual 

ao Parque urbano das Penhas do Marmeleiro. 
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No regresso ao regime presencial, tal como habitual, privilegiamos o uso do espaço exterior e os 

jogos de rua. Neste sentido desenvolvemos projetos muito relacionados com a natureza, 

nomeadamente a que está presente na nossa escola, construindo hotéis de insetos, casas para os 

passarinhos, entre outras coisas para enriquecer o nosso espaço exterior. De forma a tornar o 

espaço exterior mais agradável, também foram executados alguns projetos de melhoramento 

deste espaço, com a construção de um “Parque musical/sensorial”, onde as crianças podem 

divertir-se a experimentar diferentes formas de fazer som. 

 

Foram assinaladas várias datas comemorativas, tais como o Dia do pai, o Dia da Mãe, o Dia da 

Dança, o Dia do brincar e o Dia da Criança, com desenvolvimento de atividades alusivas aos 

temas. No dia da criança, as equipas proporcionaram um dia especial, com diferentes atividades 

e oficinas, entre elas, pinturas faciais, atividades de culinária, modelagem de balões, jogos de rua 

e pinturas com especiarias. 
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A leitura de histórias para trabalhar diferentes competências e temas, é uma prática bastante 

utilizada pelas equipas. Através das histórias, trabalhamos o bem e o mal, a desconstrução de 

papeis e aprendemos a identificar, verbalizar e acolher emoções. Além de trabalhar estes temas, 

as crianças fazem encenações, teatros de rua, teatros musicais, “fantocheiros” e teatro de 

sombras, através dos quais desenvolvem ainda outras competências. 

 



 

58 

Para não esquecer as tradições que esmorecem em tempo de pandemia, no mês de junho, serão 

desenvolvidos projetos lúdicos relacionados com os Santos Populares. 

Ainda em junho preparam-se as Interrupções Letivas, que se realizarão em julho, sendo que a 

planificação foi delineada com atividades muito orientadas para a natureza, que privilegiam e 

fomentam o contacto com esta. 
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ENSINO BÁSICO – ATIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR- AECS E 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – CAFS 

A atividade das AECs desenvolve-se em articulação com o Plano Anual de cada estabelecimento, 

e, cada vez mais, em estreita ligação com o funcionamento das Ludobibliotecas, sempre que 

existem, enquanto espaço primordial promotor do desenvolvimento integral da criança. 

Mesmo sem Ludobibliotecas, na EB Bruno Nascimento e na EB Maria Margarida Rodrigues 

procuramos, em período de AECs, implementar as mesmas estratégias de articulação com os 

docentes das várias turmas, e reforçar a filosofia de trabalho comum a toda a nossa equipa de 

espaços lúdicos. 

Maio terminou com a chamada de atenção para a necessidade de devolvermos tempo às crianças 

para brincarem e aprenderem na rua, ao ar livre, na e com a natureza, de forma livre e 

desafiante. O envolvimento da equipa de educação da JFA na elaboração de um filme que 

mostrasse o trabalho desenvolvido na freguesia de Alcabideche, tanto nas escolas básicas como 

nas ludotecas inseridas na comunidade, resultou num projeto moroso, mas muito gratificante, 

que uniu diferentes parceiros da freguesia na defesa da máxima do Prof.º Carlos Neto: “Libertem 

as Crianças!”. Pretendeu-se evidenciar que as dinâmicas lúdicas, o brincar em diferentes 

contextos, educativos e na comunidade são de extrema importância para o desenvolvimento 

pleno da criança e do seu sentido de cidadania. Este trabalho colaborativo foi apresentado na 

abertura do 2.º dia da “IPA European Conference”, promovida pela CMC e parceiros estratégicos 

do município. 

Ludobibliotecas 

Os cinco espaços de Ludobiblioteca, EB Alto da Peça, EB Malangatana, EB Fernando Teixeira 

Lopes, EB Almada Negreiros e EB de Alvide, continuaram a oferecer uma programação definida e 

calendarizada em articulação com a comunidade escolar. 

Ludobiblioteca de Manique 

Como já referido, no mês de janeiro iniciou-se um novo confinamento pelo que foi necessário 

fazer-se adaptações às atividades planeadas anteriormente em conselho de docentes. A 

comunicação com os alunos voltou a realizar-se por meio de vídeos, via classroom e com 

frequência semanal, sob a forma de “Manequices” – introdução do tema/data a celebrar da 
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semana (2.ª feira) e “AEC em CASA” – desafios físicos (3.ª feira) e de caráter lúdico/expressivo 

(5.ª feira). 

Durante este período, iniciou-se ainda o projeto “ManEcologia”, no âmbito do programa “Eco-

Escolas”. As famílias foram chamadas a responder a um questionário no sentido de se 

caracterizarem hábitos e traçarem-se objetivos em benefício do ambiente e da sustentabilidade, 

nomeadamente na forma de estar face ao lixo que é produzido e à água que é gasta. Foram 

ainda lançados vários “Eco-desafios”, de forma a aliar a reciclagem e a criatividade e começar-se 

a reutilizar e criar para se brincar! Este projeto irá manter-se até ao final do ano, com a 

realização de vários desafios, dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

e que permitiu à EB de Manique obter o título de “Eco-Escola”. 

No regresso ao ensino presencial salientam-se alguns dos projetos desenvolvidos por esta 

Ludobiblioteca: 

 “O Ciclo da Água” - exposição de trabalhos representativos do ciclo da água, elaborados 

pelos alunos do 1.º ciclo e suas famílias a partir de materiais recicláveis, e semana de 

experiências alusivas a este tema. 
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 “Manecolândia” – desafio lançado às famílias para a requalificação do espaço exterior da 

escola a partir de um filme sobre o mesmo e de um mapa que pretendeu recolher 

ideias/sugestões para áreas especificamente identificadas. 

 “Manecoteca” – biblioteca digital com as histórias que foram partilhadas/trabalhadas do 

decurso do projeto “Bom-dia!” e que visa fomentar o gosto pela leitura. Esta biblioteca 

está em permanente construção. 

O “Dia da Criança” merece sempre destaque. Foi planeado com a colaboração da Associação de 

Pais. As turmas circularam por diferentes atividades dinamizadas no espaço exterior da escola, 

em lugares que ganharam forma com o desafio da “Manecolândia”, nomeadamente: 

 ManecoTeca – uma biblioteca na rua onde os livros ganharam “asas” num jardim acolhedor 

e relaxante; 

 ManecoTela – uma grande tela de arte temporária no chão de cimento; 

 ManecoVia – um lugar para brincar aos peões e aos condutores de forma segura; 

Um dos principais objetivos desta equipa é tornar o espaço exterior da escola num lugar 

acolhedor, colorido e divertido em conjunto com toda a comunidade escolar, empenhada em 

concretizar alguns dos desejos das crianças que foram idealizados para a “Manecolândia”. Até ao 

final do ano será este o seu foco. 
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Ludobiblioteca da EB de Alvide 

Ao longo do 1º semestre do ano 2021, na ludobiblioteca da escola EB1 DE Alvide foram 

desenvolvidas atividades que abrangeram articulações com os professores titulares de turma, 

assim como dinamizações de obras literárias, atelieres de expressões plásticas no espaço 

exterior, jogos cooperativos, jardinagem e muita brincadeira livre.  

Durante os intervalos a ludobiblioteca esteve aberta.  Cada turma tinha um dia definido para a 

sua permanência. As crianças deslocaram-se sempre a este espaço lúdico com grande 

entusiasmo, para ocuparem o seu tempo com jogos de tabuleiro, jogos de cartas, dramatizações, 

expressão plástica, música (hora da dança) e brincadeira livre.  

Complementarmente esta ludobiblioteca também dinamizou atividades que foram ao encontro 

de dias temáticos, nomeadamente o Dia da Mãe, o Dia do Pai, o Dia da Terra e o Dia da Criança. 
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Foi também no âmbito da ludobiblioteca que decorreu a participação num concurso/desafio, a 

nível nacional, lançado pelo PNL, para a criação de um livro-objeto. Uma turma da escola, muito 

entusiasmada e motivada com o projeto, criou uma mala de primeiros socorros para o mar. 
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Ludobiblioteca Almada Negreiros 

O espaço exterior e a ludobiblioteca foram amplamente vividos pelas crianças. Desta forma, 

desenvolveram-se brincadeiras de exploração livre, jogos e dinâmicas de grupo, torneios de 

futebol, jogos desportivos, recreativos e de cooperação.  

Os materiais disponíveis no exterior como pneus, arcos e cordas, potenciaram brincadeiras mais 

elaboradas que, ao longo do semestre, foram evoluindo tornando-se mais complexas e 

desafiantes.  A brincadeira orientada contribuiu para desenvolvimento de todas as áreas 

curriculares. 

A proteção do meio ambiente continua a pautar a nossa prática pedagógica, disponibilizando 

materiais recicláveis para o desenvolvimento de vários jogos e brincadeiras.  

Foi dada a liberdade para que as crianças recolhessem folhas, paus, rolhas de cortiça, cascas de 

árvore, cartão e algumas flores. 

Assim, o seu envolvimento despertou-os para a natureza que deixa à nossa disposição uma 

enorme fonte de materiais tão ricos, que no dia a dia não lhe reconhecemos valor. 

Pusemos mãos à obra e demos asas à criatividade e com muita motivação e envolvimento 

concluímos este projeto. 

Afinal, proteger o planeta é tarefa de todos. 

A dinâmica das atividades promoveu o desenvolvimento do espírito cooperativo, a autonomia 

pessoal, social e relacional, respeito pelos outros, pelos interesses individuais e de grupo. A 

heterogeneidade dos grupos permitiu uma empatia entre os colegas, assim como, sentido de 

responsabilidade e entreajuda. 

A articulação com a equipa e com a comunidade escolar foi muito positiva e sempre no sentido 

de respeitar os interesses das crianças e as atividades com elas desenvolvidas. 

Os projetos/articulações em turma tem por base o respeito pelo meio ambiente, daí que a 

utilização de folhas, troncos, pinhas e cartão, são os materiais a que é dada mais primazia. 
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Durante a brincadeira, são usadas pedras coloridas padrões/composições muito divertidas! 
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Mexer na terra, reaproveitando a água que sobra da hora da refeição, para regar as árvores, 

tornou as brincadeiras ainda mais sustentáveis. 

O dia mundial da Terra foi comemorado com o plantar de algumas árvores. 

O presidente a junta ajudou e assim contribuiu para tornar o nosso planeta mais verde. 

No dia mundial da criança, os professores das AECS construíram “pinhatas” com material 

reciclado, cartão, tampas e garrafas.  

Ao construirmos a mascote Eco-Escolas, reutilizamos e recuperamos garrafas, caixas de cartão, 

rolos e algumas peças de roupa. 
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Ludobiblioteca da EB F. Teixeira Lopes 

À semelhança do último confinamento a equipa de ludobiblioteca e AEC manteve a mesma 

articulação com as turmas, mas adaptada às circunstâncias que esta nova fase de confinamento 

exigiu. 

No âmbito da Ludobiblioteca foram enviados desafios na área da expressão plástica e desportiva. 

No domínio das AEC a diversidade foi grande, desde atividades de dança, yoga, construção de 

brinquedos e jogos de tabuleiro, culinária, experiências, curiosidades e desafios. As crianças 

gostaram imenso deste registo porque efetivamente puderam realizar atividades com 

professores com quem não estavam desde o ano anterior. O feedback das famílias foi muito 

positivo, a equipa foi elogiada pela diversidade e adaptação de atividades, motivação e empenho 

das crianças na realização das tarefas. 

 Costura de painel para projeto Eco-escolas - "Aves da minha região em tecido" 

Com este projeto foi possível proporcionar às crianças um conhecimento e curiosidade 

sobre as aves da nossa região. 
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 “Horta da Escola” 

Importante projeto desenvolvido com uma visão de sustentabilidade. Tem possibilitado a 

toda a comunidade escolar um conhecimento sobre o desenvolvimento e ciclo dos 

vegetais. Durante o período da AEC todas as turmas tiveram a oportunidade de arranjar os 

canteiros, trazer sementes e plantar.  Ao longo do dia e de uma forma absolutamente 

autónoma, as crianças vão cuidando da horta, regando e monitorizando em conjunto com 

os professores. Tem sido um projeto bastante importante para a escola. 
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 Painel da Biodiversidade 

O projeto Painel da Biodiversidade, no âmbito do Eco-escolas foi mais direcionado para o 

1º e 2º ano, tendo permitido às crianças um maior conhecimento sobre a fauna e flora que 

temos na nossa praia, serra e à nossa volta. Com recurso a materiais reciclados as crianças 

construíram um cenário fantástico. 

 

Em comemoração ao Dia Internacional da Criança, em conjunto com todos os professores 

titulares e de AEC, educadores e brincadores da Ludobiblioteca foi criado um conjunto de 

atividades surpresa para todas as crianças da escola num modelo de rotatividade respeitando as 

bolhas de grupo. As atividades foram muito diversificadas, como a modelagem com massa pão, 

construção de um fantoche com recurso a um saco do pão, gincana, jogo recreativo e de grupo, 

jogos de tabuleiro, jogos tradicionais, dança, escalada com desafio, construção e montagem de 

uma personagem "Eduardo", pintura do cenário da turma e responder a charadas. 
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Ludobiblioteca Malangatana 

Destacamos alguns dos projetos que envolveram os alunos da da EB Malangatana 

enquanto trabalho da sua ludobiblioteca. 

 Não deixes fugir a Natureza do nosso Planeta! 

Através de pequenos gestos tentamos sensibilizar para um Planeta mais verde. 
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 Labirintos… 

Por onde eu vou? Qual o caminho a seguir? 

Colocar problemas e encontrar soluções!! 

É por aqui que queremos ir, aprender através da Arte recorrendo à Natureza! 
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 O que há neste lugar? Árvores? 

Desenhar árvores é desafiante…precisamos de canetas, lápis, folhas…e tanto mais! 

Mas…se tudo isto fosse possível de uma outra forma? 

Sentindo o cheiro da terra; a textura das folhas; a forma dos ramos e por fim…criar raízes, 

fortes! Uma árvore de verdade. 

Aprende-se construindo, aprende-se (também) com as mãos. 
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 Natureza com palavras Chinesas… 

Somos curiosos queremos saber sempre mais e com Novidade! 

Descobre-se e aprende-se a escrever PALAVRAS em Chinês inspirados na Natureza. 
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 Boneca Mola 

Queremos brinquedos? 

É só olhar à nossa volta e descobrir mil e uma possibilidades de materiais possíveis! 

Com molas da roupa e lãs criam-se brincadeiras: Bonecas Mola! 
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 Pregos e martelos & escultura na Natureza 

Experiências novas implicam novos riscos! A Ludicidade é isto, arriscar. 

Esta novidade levou- o grupo para a construção de figuras geométricas e muita Arte. 

A aprendizagem lúdica é o caminho mais criativo para o conhecimento onde tudo se 

interliga na perfeição. 

 

 

  



 

76 

 Interpreta a Paisagem 

A paisagem somos NÓS…está em todo o lado. 

Fomos reconhecer com VERDADE a paisagem da nossa escola. 

Fechamos os olhos, para ouvir…melhor! Houve tempo para tocar, aqui e ali e sentir com as 

mãos. As Nuvens estavam em cima das nossas cabeças e dançavam, as formas e a 

temperatura também vivem AQUI…na nossa escola! 
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Ludobiblioteca da EB Alto da Peça 

No início do semestre a equipa da Ludobiblioteca do Alto da Peça continuou o trabalho em rede 

característico de um período de isolamento. Foi definido que as atividades seriam enviadas à 

quinta-feira para que pudessem ser utilizadas pelas famílias no período do fim de semana. 

Com a retoma das atividades presenciais, desenvolveram-se os projetos de articulação da 

Ludobiblioteca e as atividades das AEC, retomando o tema geral do ano: Natureza, Arte e Brincar. 

Em março foi realizado o projeto “Quando eu nasci”, um projeto que teve por base o livro com 

esse título e que culminou com uma reflexão sobre os cinco sentidos com o Jardim de Infância, a 

construção de pássaros com elementos naturais e uma atividade de escrita criativa - escrita por 

um fio. 

 

Em abril foi desenvolvido o projeto “25 de abril”, com base na obra “A história de uma flor” e “O 

tesouro”. Foram construídos cravos, bandas desenhadas e um trabalho fotográfico com o antes e 

depois da revolução de 1974 em Portugal. 
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Em maio o mote foi “A Primavera”, um projeto que resultou na criação de dois painéis da 

natureza em que cada animal e flor resultaram de materiais plásticos e reciclados. Foi trabalhado 

“O livro das sete cores” e dinamizada uma reflexão sobre a família, com a construção de famílias 

de catos, com base na obra “Quero um abraço”, associando ao Dia da Família. 

O mês do brincar teve grande destaque. Todas as articulações foram momentos de 

aprendizagem livre de diversos jogos e brincadeiras. Foi finalizado o projeto “Os olhos da nossa 

escola” assinalando a importância de olharmos os outros com amizade. 
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No âmbito das AEC foi dada relevância à exploração de brincadeira livre e jogos lúdicos, com 

tardes de jogos e brincadeira com terra e elementos naturais, bem como atividades físicas e artes 

plásticas. 

 

Durante este período, foram realizadas as interrupções da Páscoa, nas quais se cumpriu a 

planificação apresentada, com atividades diversificadas de culinária, jogos de rua, hora de conto 

e ateliers diversos. 

Para comemorar o Dia da Criança, em articulação com toda a escola e famílias, foi montada uma 

exposição sob o tema dos Koinoboris. Procedeu-se à modelagem de balões e organizou-se uma 

festa com momentos de brincadeira livre e música. 
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ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO – 

ASSISTÊNCIA AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA FREGUESIA 

No ano de 2021 continuámos em permanente trabalho de avaliação de todas as necessidades de 

melhoria e estabelecidas as prioridades na assistência às instalações escolares sob a nossa 

responsabilidade. É nosso propósito dar resposta no imediato a todas as solicitações que nos 

chegam. 

Mantemos a postura de articulação próxima com a CMC em todas as situações que ultrapassam o 

nosso âmbito de atuação, tendo em vista a satisfação das necessidades das escolas. 

Sob a responsabilidade da Junta de Freguesia está também a assistência informática ao 

funcionamento do equipamento das escolas básicas, conforme protocolo de delegação de 

competências estabelecido. 

Igualmente o protocolo de delegação de competências no âmbito das pequenas reparações nas 

escolas secundárias da freguesia, a saber, Secundária de Alvide e Secundária Ibn-mucana tem 

movimentado regularmente os meios ao dispor. 

Como é habitual, também ao longo deste semestre decorreram em todas as escolas da Freguesia 

intervenções com caráter de urgência, de eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, 

segurança, esgotos, colocação de vidros e reparação de equipamentos, entre outros. 

Em período de escolas sem aulas presenciais, a maioria manteve-se aberta, ou para prestação de 

apoio em serviços de entrega de material às famílias, distribuição de refeições ou para receberem 

crianças ao abrigo do regime especial. Deste modo, continuámos a acompanhá-las na resolução 

de todos os problemas. 

Foram revistas canalizações, entupimentos, fechaduras, iluminações e feitas outras pequenas 

reparações pedidas para garantia do funcionamento em condições adequadas. 
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Ilustramos seguidamente algumas intervenções: 

 

Canalizações e esgotos na cozinha da EB F. Teixeira Lopes e Rotura de água na EB de Manique 

 

Colocação e reparação de balizas na EB Bruno Nascimento e Maria Margarida Rodrigues 
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Colocação de novas bombas de águas pluviais na EB Bruno Nascimento e entupimentos na EB de 

Alvide 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 
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Serve o presente relatório para dar conta da atividade desenvolvida entre 1 de janeiro e 31 de 

maio de 2021.  

Como auxílio à interpretação deste relatório trimestral, informa-se que não deverão ser efetuadas 

comparações diretas entre os valores ora apresentados e os que foram transmitidos em 

relatórios de trimestres anteriores. Os valores apresentados, nos 2 primeiros quadros/gráficos 

(idades e origens) indicam as pessoas atendidos neste período.  

 

 

Assim, desde o início do período em referência, foram atendidas em consultas individuais, um 

total de 571 fregueses, de acordo com as características etárias constantes no quadro infra. 
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No que respeita à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através do gráfico seguinte, 

a maioria das intervenções foram efetuadas na EB Fernando Teixeira Lopes com 196 situações, 

seguidos da Escola EB de Manique com 190 observações e da EB de Alvide com 71 casos.  
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A nível de intervenções, foram contabilizadas 2520. O número de intervenções em cada caso, 

variou de acordo com a situação. Podemos constatar que há uma maior das consultas de 

aconselhamento psicológico e reuniões com pais, seguido das consultas de avaliação psicológica. 

 

O elevado nº registado nas “outras diligências” (1483) referem-se essencialmente a telefonemas, 

reuniões com técnicos e contatos por mails. Salienta-se ainda um elevado número de reuniões 

com professores e com pais (uma parte destas últimas no seguimento de prática seguida em 

anos anteriores, onde se efetuam reuniões ao longo do ano letivo – convocadas desde o ingresso 

até à finalização do ciclo).  
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Nas consultas de avaliação psicológica, houve necessidade de aplicar instrumentos métricos para 

avaliar determinadas funções. Verificou-se que os testes de aptidão foram os mais aplicados, 

seguido pelos de personalidade-projetivos e por fim os de avaliação cognitiva. 

 

As aplicações destes 609 testes, tornam-se necessários para posteriormente se fazerem os 

diagnósticos. O estudo dos mesmos permite a partilha de informação com as famílias e intervir 

de forma mais eficiente (podendo passar pelo encaminhamento para outros serviços) e desta 

forma estabelecer um trabalho em rede onde estão envolvidos o psicólogo/família/escola. Neste 

parâmetro registaram-se ainda algumas faltas às consultas efetuadas pelo Gabinete da Junta, 

como também nas consultas da especialidade em outras instituições (hospital e centro de saúde). 

 

Das avaliações descriminadas no quadro anterior, resultaram a elaboração de 771elementos 

escritos. Entre os quais 608 informações psicológicas seguidas pela elaboração de 61 relatórios 

psicológicos, conforme se pode constatar no quadro seguinte. 
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Foram apenas 123 os encaminhamentos efetuados (tendo em conta o período que estamos a 

passar com a existência da pandemia). Assim sendo, merece destaque os encaminhamentos para 

Terapia da Fala em número de 52.  

 

Aguardam-se os resultados de alguns dos encaminhamentos feitos no decurso das intervenções, 

no sentido de obter informação complementar às avaliações e desta forma adequar as 

medidas/estratégias já tomadas. 
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Continuidade no seguimento das linhas e dos atendimentos de diversa ordem que se 

organizaram em conjunto com a Câmara de Cascais para responder às necessidades do atual 

contexto - COVID19. 

Finalizando, refira-se que foram abrangidas 183 famílias, resultante da intervenção do Gabinete 

de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche.  
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AÇÃO SOCIAL 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório consiste na apresentação e avaliação do serviço prestado pela ação social 

aos utentes da freguesia de Alcabideche no período de janeiro a junho de 2021. 

Neste período foram realizados 525 atendimentos, dos quais uns presenciais e outros 

telefonicamente e 26 visitas domiciliárias. 

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. 

1. 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 os seguintes subsídios: 

 Pagamentos para aquisição de óculos; 

 Pagamento de rendas; 

 Pagamento de mensalidades de CAF; 

 Pagamento de limpeza de habitações, (Insalubridades); 

 Pagamento de faturas de luz; 
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 Pagamento de receitas médicas;  

 Pagamento de faturas de água. 

 Pagamento de despesas hospitalares. 

Perante a situação que se está a viver, do COVID 19, a ação social da junta tem prestado 

todo o apoio necessário em prol das famílias, da freguesia de Alcabideche. 

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 desloca-se a estes dois centros 

de convívio uma vez por semana fazendo o acompanhamento dos utentes. Os centros 

dispõem de aulas de ginástica, ensaio do grupo coral e outras atividades, como artes 

decorativas. Perante esta situação que se está a viver, os centros de Convívio encontram-se 

encerrados. Estando prevista a abertura para setembro. 

3. PROJETOS DA JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE EM PARCERIA COM 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS 

a) 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 de ginástica e 

hidroginástica e a realização de sessões de educação para a saúde. 

Estas modalidades terão inicio previsto para setembro. 

b) 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. 

c) 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. 
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Beneficiam deste projeto 36 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas. 

d) 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 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. 

Tiveram inicio as inscrições, para as bolsas sociais, de 1 de junho a 30 de junho. 

4. ATIVIDADES COM ENTIDADES PARCEIRAS 

a) Projeto “Nós e os Outros” 

O programa Nós e os Outros é um programa de Intervenção estruturado para a população 

sénior dos Centros de convívio com dinâmica de grupo e metodologias ativo-participativas. 

Este programa destina-se à população idosa, sendo os técnicos de centro de convívio um 

elo fundamental no planeamento das ações e intervenção com esta população. 

Todas as iniciativas desenvolvidas ao contemplarem atividades em grupo e permitirem o 

desenvolvimento de relações interpessoais entre os idosos favorecem a saúde social, ao 

promoverem a participação em atividades sociais, ao fortalecerem as relações com os 

amigos, tentando prevenir o isolamento igualmente para a promoção da saúde do idoso. 

Os utentes dos centros de convívio de Alvide e Alcoitão irão participar, neste projeto, que 

terá inicio em setembro. 
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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO 

ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS 

(POAPMC) E CARTÃO SOLIDÁRIO 
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O 1º semestre do ano 2021, foi marcado pelo inicio do novo estado de emergência, e marcado 

pelo aumento de pedidos no âmbito alimentar.  

Neste semestre, contámos com o apoio fundamental da sociedade civil para continuarmos a 

apoiar as famílias, através de doações de géneros alimentares, ou donativos monetários. 

Foram vários particulares e empresas que em momento de crise se unirão para apoiar quem 

precisava. 

E contámos também com o apoio incansável dos nossos voluntários, na distribuição diária de 

cabazes, compra de medicação, ida às compras e distribuição de refeições confecionadas. 

Em março, e com apoio de restaurantes e de voluntários como os Amigos à Mão, começamos 

também a distribuição diária de refeições confecionadas, para as famílias referenciadas.  

Foram também apoiadas todas as famílias que se encontravam em situação de carência, 

devidamente comprovada, e que se encontravam em isolamento, quer por teste positivo, quer 

por terem contacto direto com caso positivo e não podiam sair de suas casas para fazer compras. 

À semelhança do ano anterior, o POAPMC manteve a sua atividade, adotando medidas extremas 

face à atual situação. 

De janeiro a maio as entregas continuaram de forma mensal. 

Atingindo 500 pessoas, cerca de 180 famílias. Nestas entregas foi necessário definir horários, 6 

pessoas a cada meia hora, de forma a evitar ajuntamentos e foram suspensas por parte da 

Segurança Social as assinaturas nas Credenciais, de forma a existir o menor contacto possível.  

Desde do inicio do ano 2021, já foram entregues: 

EMBALAGENS PRODUTOS 

19548 Leite 

1 506 Queijo 

6516 Arroz 

9774 Massa 

123 Cereais 

3258 Tostas 

6516 Bolacha maria 

3258 Feijão 

3258 Grão 

3258 Ervilhas 

631 Frango 

3260 Pescada 

16290 Atum 

6 268 Sardinha 

5662 Cavala 

3258 Tomate 
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11696 Mistura vegetal 

2112 Brócolos 

1499 Feijão-verde 

2815 Espinafres 

3258 Cenoura 

1499 Alho francês 

1595 Azeite 

1455 Creme vegetal 

1079 Marmelada 

A juntar a estes números, deve realçar-se o facto de sermos a Freguesia com mais Conferências 

Vicentinas, mas a que mais procura de ajuda alimentar tem. Estes números podem ser 

observados, pelas 200 pessoas que se encontram em lista de espera, fazendo um total de cerca 

de 60 famílias. 

Também em tempo de crise, em parceria com a CMC surgiu a iniciativa do cartão mais solidário, 

uma resposta extremamente útil e necessária. 

Em janeiro quando iniciou o estado de emergência, houve uma procura em massa do cartão. 

Existindo a necessidade de alargar de 250 famílias para 300 famílias. 

Até ao momento, foram entregues 1770 cartões, que corresponde a 46 mil euros, o total do 

apoio dado às famílias que beneficiam de Cartão Mais Solidário. 

Durante este semestre, pode-se refletir sobre os desafios que a COVID-19 veio trazer ao trabalho 

de proximidade, impondo-se a necessidade de arranjar novas formas de agir e de prosseguir com 

o trabalho. 

As necessidades alimentares aumentaram e trouxe-nos uma nova realidade, famílias que nunca 

tinham tido necessidade de recorrer a organismos do poder local, que sempre tiveram a sua vida 

organizada e que de um momento para o outro se viram sem rendimentos para satisfazer as 

suas necessidades mais básicas como a alimentação. 

E quanto a esta e outras situações emergentes foi fundamental que nos reinventássemos e 

agíssemos, tão rápido quanto possível. 

Neste semestre entregamos 25 cabazes alimentares num total de 64 pessoas. 

Mantivemos sempre a porta aberta, a trabalhar em rede, a contar com os voluntários, mas 

sobretudo a trabalhar para as pessoas. 

Nesta fase, foi sempre TODOS POR TODOS. 
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INFORMÁTICA 
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PARQUE INFORMÁTICO 

 Balcão virtual – Utilizadores criados: 55 (+23 novos no primeiro semestre de 2021) 

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

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

 HELPDESK: 

a.  Sede da Junta 

b. Complexo Desportivo de Alcabideche 

c. Cemitério de Alcabideche 

d. Escola de Música Michel Giacometti 

e. Escolas Básicas e Jardins de infância 

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

 Realização de cartazes para a Ação Social e serviços da Sede da Junta de Freguesia e 

Complexo Desportivo de Alcabideche. 

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

a. Amostras de conteúdo criado: 

 

 

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


 

99 
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INTERNET E WEB DESIGN 

 Criação de artigos na página de internet da freguesia e depois publicados e 

partilhados pelo Facebook e Instagram. 

o Foram criados mais de 200 artigos entre 4 dezembro de 2020 a 14 de junho de 

2021 na rede de Facebook e posteriormente publicados alguns artigos de maior 

relevo no Instagram. Assim mais abaixo deixamos alguns artigos que foram 

publicados neste período: 

1. Sabia que estão abertas as inscrições para as Bolsas Sociais 2021/22? 

2. Tronos de Santo António das coletividades participantes da freguesia de 

Alcabideche! 

3. Continuamos "Usando e Preservando o que é Público" pela defesa e conservação do 

nosso espaço público. 

4. O projeto "Almoço Solidário" não para. Com a fruta, gentilmente oferecida pela 

NFrutas Frutaria... 

5. A campanha de vacinação antirrábica irá decorrer entre os dias 21 de junho e 12 de 

julho no Concelho de Cascais. 

6. Estão abertas as inscrições para a Interrupção Letiva de Verão! 

7. O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi celebrado na 

Praça 5 de Outubro, em Cascais... 

8. Hoje é dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. 

9. Alcabideche conta com um novo e diferente espaço verde! O Bosque Outeiro dos 

Cucos é um dos primeiro dos bosques urbanos municipais a ser requalificado. 

10. Inserida no “nosso” Parque Natural Sintra-Cascais, a Rota do Ocidente estabelece a 

relação entre o património natural e histórico-cultural deste território. 

11. Está a finalizar o Exercício ULEX´21. 

12. Tem crianças dos 3 aos 36 meses? Sabia que estão abertas as inscrições para as 

Bolsas Sociais 2021/22? 

13. Brincar na Incerteza e Para o Desafio foi o tema da Conferência Europeia da IPA que 

se realizou de 28 a 30 de maio. 

14. Hoje, celebramos o 87.º aniversário do Grupo de Instrução Popular de Amoreira 

15. Nova resposta social na Freguesia - O Centro de Dia da Associação de Apoio Social 

dos Amigos da Paz de Bicesse 

16. Feliz Dia Mundial da Criança - Infelizmente não conseguimos estar presentes em 

todas as escolas. 
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17. Os alunos das turmas do 5°D e 5°F da escola IBN Mucana, entregaram hoje ao 

Presidente José Ribeiro uma refeição saudável confecionada por eles próprios. 

18. Este dia pertence aos mais pequeninos; aqueles que riscam as paredes lá de casa; 

aqueles que partem os vidros a jogar à bola; aqueles que desarrumam as gavetas... 

19. Estão todos de parabéns. A iniciativa "Almoço Solidário" ultrapassou a entrega de 

refeições para os que mais necessitam na nossa freguesia. 

20. Já respondeu ao Censos 2021? Aproxima-se o prazo limite de resposta aos Censos 

2021. Responda até 31 maio. 

21. Não vamos baixar os braços! Recuperação do espaço público vandalizado. Diga não 

ao Vandalismo!!! 

22. Foi com muito gosto que estivemos, ontem, presentes no 42. aniversário do Fisgas 

Residência Sénior da Santa Casa Misericórdia de Cascais. 

23. Estivemos, hoje, no dia que seria do seu aniversário, no descerramento da placa de 

homenagem a Manuel António Nunes Sequeira 

24. Estivemos, hoje, na apresentação dos novos autocarros que começam a circular a 25 

de maio no município de Cascais. 

25. Iniciativa Solidária Os primeiros 20 Kits Escolares solidários já chegaram! 

26. A Universidade Sénior de Manique - UniMa está de Parabéns pelos seus 11 anos de 

existência. 

27. Num ponto estamos de acordo... “Não é Arte” Diga não ao Vandalismo!!! 

28. Tu também podes ajudar. Junte-se a nós. Contamos consigo! Se queres ser 

voluntário e apoiar a comunidade da tua área de residência... 

29. A dádiva parte de cada um de nós! As recolhas realizam-se num novo espaço, 

"Espaço do Dador" 

30. O Peninha Sky Race 2021 foi o 1º evento de corrida pós restrições covid no concelho 

de Cascais que decorreu hoje na Malveira da Serra. 

31. A “batalha” ainda não terminou... cientes disto continuamos a “cuidar” de quem 

sempre cuidou de nós. Entregar um pouco de conforto em forma de refeições 

quentes. 

32. Em Alcabideche a preocupação com os fregueses é permanente, o Cartão Mais 

Solidário foi criado para apoiar as famílias 

33. CASCAIS CONECTA Ciclos de Conferência para o Desenvolvimento Socioeconómico 

do Concelho - 25 | 26 | 27 Maio 

34. A Junta de Freguesia apoia esta iniciativa solidária de Kits Escolares lançada pela 

Sandra Físico e a Lurdes Faustino. 
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35. Quer ser voluntário nos Programas Sociais da Junta de Freguesia de Alcabideche - 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

36. Tem uma ideia de negócio, mas não tem capital para começar 

37. Uma vez mais deixamos um especial agradecimento à AMUOC - Associação de 

Moradores da Urbanização do Outeiro dos Cucos 

38. O Brutus Kitchen já abriu as portas do seu novo espaço. 

39. Clube motard “Montanelas Manique” do GMD 31 de Janeiro Manique de Baixo 

entregou cabazes de Natal a famílias da freguesia, com o apoio da JF Alcabideche. 

40. O Natal é em comunidade! Acenderam-se as luzes no Bairro da Adroana. 

41. Arrancou a distribuição dos cartões Cascais Mais Solidário 

42. Farol na Rua 

43. Estivemos com muito gosto presentes na distribuição de cabazes de Natal a famílias 

carenciadas 

44. O "nosso" tradicional Concerto de Natal da escola de música Michel Giacometti, este 

ano, está num formato diferente. Preparamos um concerto online para relembrar 

momentos e músicas incríveis. 

45. Cortejo de Natal | Dia 17 de dezembro pelas 11h vamos levar a magia do Natal de 

porta em porta, até si. 

46. Formação Online - Constrói o caminho do teu Sucesso. O Desmarca-te é um ciclo 

formativo gratuito... 

47. Legumes angariados pela Campanha Verdes Solidários 

48. MONTRAS DE NATAL - Compras de Natal é no Comércio Local 

49. VERDES SOLIDÁRIOS - Ajude as famílias mais carenciadas doando os seus frescos! 

50. Realizamos, hoje, a entrega de instrumentos musicais ao Espaço Comunitário da 

Atrozela - Atrozela Atz. 

51. Campanha de angariação de bens de primeira necessidade, vestuário e brinquedos, 

com o objetivo de proporcionar um NATAL mais Feliz a famílias carenciadas da 

Freguesia. 

52. Cortejo de Natal | Dia 6 de dezembro pelas 11h e as 17h 
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 Criação de artigos na página de internet: 

 EDITAL - REUNIÃO DE DELEGADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS 

ELEITORAIS 

 EDITAL - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA MESA 

 EDITAL - MAPA DEFINITIVO DAS ASSEMBLEIAS E SECÇÕES DE VOTO 

 EDITAL - DESDOBRAMENTO DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO 

 EDITAL Nº11 - LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 EDITAL Nº12 - CANDIDATURAS DEFINITIVAMENTE ADMITIDAS 

 EDITAL Nº1 / 2021 (CEMITÉRIO) 

 EU SOU UM BEBÉ ALCABIDECHE 

 CIDADÃOS ESTRANGEIROS 

 INTERRUPÇÕES LETIVAS - CAÇA AOS OVOS 

 BOLSAS SOCIAIS - CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA 2021/22 

 VACINAÇÃO ANTIRÁBICA - CALENDÁRIO E LOCAIS 

 INTERRUPÇÕES LETIVAS DE VERÃO 
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 1º semestre de 2021 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

 O crescimento nas redes sociais para o primeiro semestre de 2021 é de 6373 “Gosto” 

contabilizados no Facebook. 

 Conta do Instagram com 1029 seguidores. 

 Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados da rede social “Facebook” 

com referência ao nº total de gostos e seguidores adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 388 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 204 NOVOS SEGUIDORES 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 

 Alguns dados, de maior relevo, a destacar para o primeiro semestre de 2021, são os 1219 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados 

com referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 22 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 (Amoreira); 

7. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave principal);  
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COMPLEXO DESPORTIVO DE 

ALCABIDECHE 
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1. ESTRUTURA E OCUPAÇÃO 

Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de 

Alcabideche, durante o primeiro semestre de 2021 (contabilizado de 01 de Abril a 08 de Junho, 

em virtude da suspensão de todas as atividades desportivas, a partir de 16 de janeiro, seguindo 

orientações da Direção Geral de Saúde, devido à pandemia ligada ao Coronavírus – COVID-19), 

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 e o Fusion. 
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1.1.3. Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

a) Atividades dinamizadas de 2.ª feira a sábado. 

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. 

b) Atividades regulares referentes ao Projeto “Academia dos Champs”, todas 

as 3.ª e 5.ª feiras. 

1.1.5. Piscina 

Todas as atividades suspensas devido a intervenção de remodelação, nos 

espaços de apoio à utilização da piscina (balneários, vestiários, receção, 

acessos, arrumos e zona técnica). 

1.2. Atividades Extraordinárias 

Como pode verificar-se, através da observação do quadro (anexo 1), foram várias as 

atividades extraordinárias dinamizadas no período a que diz respeito o presente 

relatório.  

Nota: Após a data de suspensão de todas as atividades desportivas (16 de janeiro), o Complexo 

Desportivo de Alcabideche, encontra-se a dar apoio à estratégia de vacinação da Câmara Municipal de 

Cascais (tendo sido o primeiro Centro de Vacinação a ser criado no concelho), mantendo essa valência 

atualmente.  

No dia 23 de fevereiro, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e o Instituto Português do 

Sangue, foi organizado um dia de recolha de dádivas de sangue, com o objetivo de reforçar as reservas 

deste organismo, para utilização em situações de emergência/necessidade. 
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2. QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários), do pavilhão; 

 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), do pavilhão; 

 Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

Piscina: 

a) Remodelação total dos espaços de apoio à utilização da piscina (balneários, 

vestiários, acessos); 

b) Reparação/substituição de equipamentos (receção, arrumos e zona técnica); 

c) Reparação e pintura de paredes de várias zonas (receção, arrumos, zona 

técnica, copa, casas de banho e Nave do cais da piscina). 

Pavilhão: 

a) Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos 

balneários; 

b) Colocação / criação de nova Porta de Emergência, exterior; 

c) Reparação e “pintura do primário” nas paredes do ginásio #2. 

Campo de Ténis: 

a) Intervenção de acrescento, num dos topos, da rede de delimitação do campo 

de ténis. 
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3. BALANÇO DE INSCRIÇÕES E/OU REINSCRIÇÕES DURANTE O SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2021 

No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 

inscrições/reinscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório (contabilizado 

de 01 de abril a 08 de junho de 2021), somando um total de 2 inscrições/reinscrições, até à data 

de execução do presente relatório. 

 

  

Inscrições  de 1 de Abril a 8 de Junho de 2021

Abril - 0

Maio - 2

Junho -0
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4. BALANÇO DE PRATICANTES, POR MODALIDADE, DURANTE O SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2021 

4.1- FUSION (A DECORRER NO PAVILHÃO DO POLO DA ESCOLA IBN MUCANA) 

 

4.2- JIU-JITSU (A DECORRER NO PAVILHÃO DO POLO DA ESCOLA IBN MUCANA) 

 

Praticantes de Fusion
Entre 1 de Abril a 8 de Junho de 2021

Abril - 6

Maio - 6

Junho - 6

Praticantes de Jiu-Jitsu
Entre 1 de Abril a 8 de Junho de 2021

Abril - 0

Maio - 8

Junho - 8
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4.3- GINÁSTICA ACROBÁTICA (A DECORRER NA ASSOCIAÇÃO RECRIATIVA JUVENTUDE 

CARRASCALENSE) 

 

 

  

Praticantes de Acrobática
Entre 1 de Abril a 8 de Junho de 2021

Abril - 0

Maio - 15

Junho - 15
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 

 

 

  



 

116 

O presente relatório demonstra o registo de atividade no cemitério de Alcabideche, no primeiro 

semestre de 2021, sendo que, no mês de junho só está contabilizado até ao dia 8. 
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Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total 

Inumações 24 20 17 9 10 3 83 

Exumações 7 12 20 2 1 0 42 

Venda Ossário 2 0 4 0 1 1 8 

Venda 

Gavetões 

0 4 2 0 0 0 6 

Venda 

Columbário 

5 4 3 2 2 0 16 

Trabalhos em 

Sepulturas 

0 3 0 3 0 0 6 

Aluguer 

Ossário 

20 14 12 4 10 0 60 

Aluguer 

Gavetões 

4 1 0 0 0 0 5 

 Licença de 

Lousa 

4 2 4 7 6 1 24 

Licença de 

Berço ou 

Bordadura 

0 0 2 2 2 0 6 

Transladações 9 9 9 11 6 0 44 

Alvará 1 0 1 0 0 0 2 

Averbamentos 0 10 0 1 1 0 12 

Doações 0 1 0 0 0 0 1 

Colocação 

Fechadura 

0 1 0 0 0 0 1 
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O cemitério de Alcabideche é visitado por centenas pessoas e sabendo o executivo que este local 

é onde se encontram familiares dos nossos fregueses, e como vem sendo nosso apanágio, temos 

como principal objetivo preservar, zelar e conservar este espaço. Assim sendo, procedemos à 

limpeza do cemitério com regularidade (conforme fotos abaixo). 

  

 

Durante este semestre, demos como concluída a obra que requalificação do espaço dos nossos 

coveiros, bem como as casas de banho para uso dos nossos utentes, zelando sempre por 

melhores condições de trabalho e conforto. 
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Devido ao aumento de óbitos no último ano, estão em construção mais 24 gavetões (conforme 

foto abaixo). A venda destes gavetões obedece à tabela de taxas afixadas no site da junta. 
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No sentido do que já foi referido acima, para manter este espaço digno de ser visitado pelas 

famílias, este executivo, com regularidade, faz aluguer de contentor para recolha de entulhos e 

resíduos no Cemitério, procede à colocação de terras e areias nos covais e faz aquisição de 

material de desgaste, como baldes e vassouras, bem como equipamento e fardamento para os 

nossos funcionários. 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL 

GIACOMETTI 
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1. Inventariação dos 3 Polos da EMMG 

a) Espaço Montepio Estúdio – catalogação dos materiais adquiridos após 2016 e revisão 

dos materiais previamente inventariados. 

b) ABESA – revisão dos valores inventariados. 

c) Amoreira – catalogação dos materiais adquiridos no ano de 2020, no âmbito da 

abertura deste novo polo. 

d) Pesquisa detalhada na internet para confirmação dos valores comerciais dos materiais 

oferecidos/emprestados à escola. 

2. Qualificação dos espaços escolares 

a) Colocação de quadros de cortiça nas entradas do polo da Amoreira. 

b) Substituição da Impressora no polo da Amoreira. 

c) Arrumação do Estúdio do Espaço Montepio. 

d) Arrumação da sala da ABESA. 

3. Planificação e concretização das aulas de música online 

a) Em virtude da pandemia Covid 19, as aulas passaram a ser online. 

b) No dia 19 de janeiro iniciaram-se com sucesso as aulas online utilizando plataformas 

diversificadas em função da escolha dos professores e alunos entre as quais o 

Whatsapp, Zoom, Facetime, Skype. 

c) O balanço de desistências no final de março aponta para os 8 alunos em 250, valor que 

se irá atualizando nos próximos meses. 

4. Elaboração do Regulamento da Sala Multiusos do Espaço Montepio 

5. Atualização das Normas de Funcionamento da Escola de Música 
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6. Regresso às aulas presenciais 

a) Elaboração de horários 

b) Marcação de aulas experimentais 

c) Inscrição de 10 novos alunos 

7. Acompanhamento e resolução de um problema de corrente elétrica que originou 

danos irreparáveis em diversos equipamentos, no polo da Amoreira 

a) Inventariação dos materiais danificados 

b) Compra/substituição dos materiais indispensáveis 

c) Acompanhamento dos 3 piquetes de emergência/reparação do problema 

d) Elaboração do relatório a entregar na E-Redes 

8. Planificação do evento de final do ano letivo, no dia 27 de junho 

a) Pedido de orçamentos para gravação áudio e vídeo profissional 

b) Elaboração de uma tabela Excel com todos os alunos a participar 

c) Ensaios regulares com os alunos 

9. Elaboração de duas tabelas: a primeira mostra a distribuição de alunos por 

disciplina; a segunda é um estudo comparativo de inscrições desde 2017 até 2021 

(ver página seguinte) 
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