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PREÂMBULO 

 

 

 

O presente Relatório de Contas e Atividades de 2017 que aqui se apresenta, demonstra 

um enorme esforço de investimento no território por parte da Junta de Freguesia. É 

também o culminar de uma atividade plurianual com início em 2013 e que durante todo 

o mandato apresentou uma execução média acima dos 95% em todas as áreas de 

atuação previstas.  

Apresenta também um esforço adicional uma vez que foram concluídas obras relevantes 

há muito pedidas pelas populações, como sejam a requalificação do Largo do Coreto em 

Talaíde e a requalificação da Praça Visconde Valmor em Matarraque ou ainda a 

reabilitação de parques infantis.  

Mantivemos também a contínua melhoria da mobilidade, no que concerne às 

competências da Junta de Freguesia, com a reposição de sinalização de trânsito, a 

reparação de calçada e a consulta pública às diversas situações de trânsito. 

Procurámos ainda reforçar as nossas escolas com mais e melhores equipamentos e 

serviços, atendendo diariamente às suas necessidades e trabalhando em parceria com 

o pessoal docente e não docente para que o ano letivo corra sem problemas de monta. 

Para as crianças e famílias a Junta reforçou em 2017 o projeto Clínica Social com a 

componente de atendimento de terapia da fala e o alargamento do número de técnicos 

envolvidos, por forma a fazer face à crescente procura de apoio psicoterapêutico. 
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Também na cultura apostámos na terceira edição da Feira Medieval, evento que já é 

marca no território, sendo também importante na atividade económica local, através 

de uma oferta diversificada e diferenciada, sendo por isso mesmo um grande sucesso. 

De assinalar também o esforço da Junta de Freguesia no apoio à publicação de obras de 

autores locais, como foi o caso em 2017 do lançamento do livro “100 Noites com 

Poemas”.   

Finalmente uma palavra de reconhecimento ao executivo da Junta de Freguesia que 

cessou o seu mandato de 2017 e ao novo executivo que neste ano tomou posse. Ainda 

uma palavra de apreço aos funcionários desta autarquia que todos os dias tornam 

possível a atividade da Freguesia. 

 

Maria Fernanda Gonçalves 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Os documentos que a seguir se apresentam, evidenciam a prestação de contas do ano 

2017, num exercício de síntese das mais significativas variações afetas à atividade 

orçamental. 

É de notar a existência da alteração de gerência com referência a 25 de outubro de 2017. 

Considerando a continuidade da Presidente e do Tesoureiro, principais responsáveis 

pela execução da atividade orçamental, os serviços e o Executivo não consideraram 

necessária a existência de contas partidas pelas duas gerências.  

Ao longo deste ano manteve-se o mesmo esforço, rigor e critério daquilo que veio a ser 

desenvolvido nos anos transatos.  Continuamos a depositar todo o empenho no 

acompanhamento diário da vida da freguesia, assumindo a resolução dos problemas das 

nossas populações e de todas as localidades, privilegiando o contacto direto com os 

cidadãos e atuando com a maior eficácia e brevidade possíveis.  

Neste documento apresenta-se a informação relativa à situação financeira com valores 

acumulados de 2017, onde se apresentam os resultados do trabalho coletivo de eleitos 

e trabalhadores.  

 

Em termos financeiros destaca-se a diferença de -150 637,59€ entre receita e despesa 

corrente, que foi totalmente coberta pelo saldo de gerência anterior, bem como um 

saldo de gerência para 2018 de 104 518,31€. 

Atenta-se particularmente para uma diferença entre receita e despesa acumulada de 

cerca de -159 305,80€ resultado dos investimentos imprescindíveis que têm vindo a ser 

implementados na nossa freguesia, bem como pelo facto de existirem saldos 

significativos a regularizar pela Câmara Municipal em favor da Junta de Freguesia. 

 



                      
                                                     RELATÓRIO de ATIVIDADES 
                                              e CONTAS de GERÊNCIA | 2017 

 

7 

 

Por último, face ao ano 2016, é de notar uma contração da despesa total superior a 

200.000€ fruto de um esforço de gestão rigorosa e ponderada, bem como pela definição 

de prioridades para o desenvolvimento da freguesia. A previsão de despesa foi 

executada em 92% enquanto ao nível da receita se executou 82% do previsto, com as 

transferências correntes a assumirem um papel relevante neste diferencial. 

Relativamente à execução do PPA, este ascende a 96% com especial destaque para as 

componentes de Cultura e Ação Social. Por fim, a execução do PPI corresponde a 45,33% 

com impacto direto proveniente daquilo que diz respeito aos projetos de “Mercados, 

Feiras e Outros Investimentos” uma vez que duas empreitadas significativas neste 

domínio, executadas em 2017, apenas foram entregues efetivamente no início do ano 

2018 e estarão por isso refletidas neste ano. 
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QUADRO I 

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
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QUADRO II 

ESTRUTURA DA RECEITA 
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QUADRO III 

ESTRUTURA DA DESPESA 
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QUADRO IV 

EXECUÇÃO DO P.P.A. 
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QUADRO V 

EXECUÇÃO DO P.P.I. 
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QUADRO VI 

RELAÇÃO FUNCIONAMENTO | PLANOS 
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FLUXOS DE CAIXA 
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CONTROLO ORÇAMENTAL 
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RECEITA 
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CONTROLO ORÇAMENTAL 

DESPESA 
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EXECUÇÃO ANUAL 

P.P.I 
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EXECUÇÃO ANUAL 

P.P.A 
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
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RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
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SITUAÇÃO BANCÁRIA
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MAPA SÍNTESE DE BENS INVENTARIADOS
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CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
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NORMAS DE CONTROLO INTERNO 
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RELATÓRIO de ATIVIDADES 

 

■ ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

A Junta de S. Domingos de Rana continua a promover o Cartão Apoio Mais, que visa conceder 

benefícios e descontos na utilização de bens e serviços a cidadãos residentes na freguesia com 

idade igual ou superior a 18 anos. Ao longo do ano, procurou-se angariar parcerias com diversas 

empresas nas áreas do comércio, indústria e serviços.   

 

A fim de assinalar a data em que o território ficou inscrito nos limites do termo de Cascais por 

carta régia de D. Fernando, em 8 de abril de 1370, esta junta deliberou comemorar os 647 anos 

da freguesia no termo do Concelho de Cascais com uma ceia medieval, na qual volta a distinguir 

cidadãos e entidades que se destacaram em diferentes áreas, como empreendedorismo, 

associativismo, desporto, cultura, solidariedade e educação, na freguesia, e a III Feira Medieval 

de S. Domingos de Rana que, recriando a época em questão, animou durante três dias o 

mercado da freguesia.  

 

O Adro da Igreja de S. Domingos de Rana recebeu a segunda edição do Mercado de Natal, uma 

iniciativa levada a cabo, em dezembro, por esta autarquia, que procurou dinamizar e trazer 

animação a um espaço privilegiado da freguesia. Foram muitos os visitantes que se deslocaram 

ao local. 

 

O Mercado de S. Domingos de Rana continuou a acolher a Feira de Antiguidades, Velharias e 

Artesanato, uma iniciativa desta autarquia que procura promover o interesse pelos 

testemunhos do passado e incentivar o colecionismo junto da população, bem como aumentar 

a oferta cultural na freguesia. 

 

Relativamente ao Mercado de S. Domingos de Rana, esta autarquia assegurou a sua limpeza 

diária, realizando as manutenções necessárias. Existiram alguns constrangimentos devido à 

limpeza, uma vez que a Cascais Ambiente deixou de fazer a mesma, obrigando-nos a recorrer a 

despesas extras. 
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■ CEMITÉRIO  

 

Inumações 

Foram realizadas 207 inumações, das quais: 

▪ 178 em coval temporário; 

▪ 4 em jazigo; 

▪ 20 em sepultura perpétua; 

▪ 4 em coval do talhão das crianças; 

▪ 1 em gavetão. 

 

Exumações 

Foram realizadas 219 exumações. 

 

Transladações 

Foram realizadas 158 trasladações, das quais: 

▪ 91 relacionadas com as exumações: 

- 72 para ossários, jazigos ou sepulturas perpétuas no cemitério; 

- 19 para outros cemitérios ou para cremar. 

▪ 65 entradas: 

-  62 cinzas; 

-  3 ossadas. 

▪ 2 saídas: 

- 1 corpo para cremar; 

- 1 ossada para cremar. 

 

Obras 

Foram realizados 124 arranjos de sepulturas no cemitério, das quais 6 recolocações de materiais, 

110 arranjos em sepulturas novas e 8 reparações em sepulturas abatidas, assim como diversas 

manutenções, nomeadamente nos muros e na capela. 
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Aquisição de Ossários 

Foram concedidos 41 ossários, dos quais: 

▪ 11 por 25 anos; 

▪ 30 por 50 anos. 

 

Aquisição de terrenos 

Foi concedido 1 terreno para sepulturas de média duração. 

 

 

■ COMPLEXO DESPORTIVO  

 

Nave Central  

▪ Utilizadores fixos federados: o Clube Desportivo do Arneiro, os Reguilas de Tires, o Centro 

Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, o Clube de Futebol de Sassoeiros (andebol) e o 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Leião;  

▪ Outros utilizadores fixos: 12 equipas de atletas não inscritos oficialmente; 

▪ Utilizadores ocasionais: grupos de amigos (realização de jogos/convívio). 

 

Ginásios 1, 2, 3 e Courts de Ténis  

As modalidades Zumba, Danças de Salão, Capoeira, Muay Tai, Taekwondo, Karaté, Yoga e 

Movimento Terapêutico continuaram a ser exercidas no complexo desportivo, onde funcionam 

ainda a Escola de Dança Internacional Factory e a Escola de Ténis, sendo o aluguer cobrado por 

hora de utilização. Verifica-se ainda a realização de treinos do CNG-Ginástica Rítmica, 

Badmington “Casuals” e Voleibol.  

 

 

Eventos  

Ao longo do ano, a Associação de Ginástica de Lisboa promoveu os I, II, III, IV, V, VI e VII Encontros 

Distritais de Ginástica Rítmica. 
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Foram realizados dois estágios de Krav Maga levado a cabo pela Associação Sistemas de Krav 

Maga KAPAP. 

 

Procurando fomentar a prática da modalidade desportiva no território, a Junta de S. Domingos 

de Rana organizou a sua XXXIV Corrida da Juventude. A prova integrada no Troféu de Atletismo 

de Cascais decorreu na zona envolvente ao complexo desportivo da freguesia. 

 

O complexo desportivo voltou a ser o local escolhido por esta junta para acolher as celebrações 

do 43.º aniversário da Revolução dos Cravos na freguesia. A festa arrancou com o hastear das 

bandeiras e a atuação da banda do Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde, 

tendo a cerimónia encerrado com uma largada de pombos da responsabilidade da Sociedade 

Columbófila de S. Domingos de Rana. Ao longo da manhã, as celebrações continuaram com a 

realização do VIII Torneio Infantil de Futsal, de uma demonstração de Capoeira e do XIV Passeio 

de Cicloturismo. Os festejos encerraram com o Baile dos Cravos, uma tarde dançante, na qual a 

animação musical e o lanche foram do agrado dos perto de 300 seniores que participaram na 

iniciativa.  

 

Organizado pelo Grupo Muzenza e contando com o apoio desta junta de freguesia, realizou-se 

o 1.º Encontro Internacional de Capoeira "Somente Elas" no complexo desportivo. 

 

O complexo recebeu Zumba Colors Party, iniciativa que mobilizou cerca de 300 pessoas, com o 

apoio desta junta de freguesia. 

 

O complexo desportivo acolheu o estágio de Karaté das Escolas de Lisboa do Centro Português 

de Karate (CPK). 

 

Realizou-se o Festival de Música e Dança "Intercâmbio Cultural Luso-Brasileiro" no complexo 

desportivo. Organizada com o apoio da junta pela Internacional Dance Factory, a iniciativa 

contou com as atuações do grupo anfitrião, do Grupo de Dança Popular "Folkzitas" e do Ballet 

Acadêmico da Bahia (Brasil).  

 

Cerca de 350 pessoas deslocaram-se ao complexo desportivo para mais uma Noite do Rock 

promovida por esta junta, com fins solidários.  
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A junta promoveu a Taça da Amizade, englobando diferentes equipas provenientes de 

diferentes localidades da freguesia. 

 

O complexo desportivo recebeu ainda o Torneio São Domingos de Rana Fighting Cup de Muay 

Thai e o Festival das Comunidades, este último promovido pela junta com o objetivo de dar a 

conhecer o pluralismo cultural existente na freguesia. 

 

Realizou-se um curso direcionado para treinadores e atletas dirigido pelo presidente da Super 

Liga Mundial de Capoeira, Mestre Burguês. 

 

Decorreu o Corta-Mato 2017/18 do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo. 

 

O complexo recebeu Seminário Técnico de Karate Shitoryu, dirigido por A. Tanzadeh, 7th Dan, 

Kyoshi, de origem iraniana. Participaram na iniciativa cerca de 50 atletas e treinadores. 

 

Esta junta promoveu o VI Torneio de Xadrez de S. Domingos de Rana, mobilizando cerca de 100 

participantes, na sua maioria jovens. Procurando incentivar a prática da modalidade no 

território, a iniciativa realizou-se no âmbito do Campeonato Distrital de Jovens de Semi-Rápidas 

da Associação de Xadrez de Lisboa, parceira da autarquia neste projeto.  

 

Decorreu o Ultimate Kombat, evento de Kick Boxing e Muay Thai promovido pela KO Team 

Portugal. A manhã arrancou com o Torneio Inter Equipas, tendo a tarde sido preenchida com o 

Campeonato Regional Lisboa Boxe Elite. O evento continuou com o Combate de Boxe 

Profissional e demonstrações variadas, terminando com a aguardada Gala Kick Boxing 

Profissional. 

 

O complexo recebeu ainda a mostra de trabalhos realizados pelos alunos da disciplina de Artes 

Decorativas e Pintura da Universidade Sénior de Manique (UniMa), assim como a festa de Natal 

da Creche Pipoca Azul, na qual foi apresentada uma peça de teatro.  

 

Importa referir que a festa de Halloween, bem como as festas de Carnaval, S. Martinho e de 

Natal para os seniores da freguesia.  
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Sala Teórica 1   

Este espaço está reservado, em exclusividade, às atividades do Coro Vox Laci.  

 

 

Sala Teórica 2  

O espaço é utilizado, desde janeiro de 2010, pela Associação de Alcoólicos Anónimos, assim 

como por diversas ações de formação. 

 

 

Polidesportivo (Polivalente e Sintético)  

Com exceção do Sintético, somente utilizado pela Escola “Casuals” Hóquei em Campo  e um 

grupo do Bairro 7 Castelos, o Polivalente encontra-se ao dispor da população sem pagamento 

de qualquer taxa de utilização. 

 

Importa realçar a parceria com o Estoril Praia, os preparativos para o arranque das aulas da 

Escola Capitals Basebol, da Escola “Casuals” Hóquei em Campo e da Escola de Artes Marciais 

Japonesas Bujinkan Tsuru Dojo, a realização de várias festas de aniversário e o 

acompanhamento prestado a uma residente na freguesia que quis plantar uma oliveira no 

espaço exterior do complexo desportivo.   

           

Sensibilizada com os incêndios no norte do país, a junta realizou uma campanha de angariação 

e bens entregues em Vilela, no Concelho de Oliveira de Hospital.  

 

Realizou-se ainda, neste trimestre, o curso "Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos". 

Certificada pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a formação destinou-se 

não só a funcionários desta junta, como à população em geral.   

 

                                                    

■ COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

No decorrer do período em análise, procedeu-se à constante atualização da página de facebook 

e do sítio da autarquia, consciente da sua mais-valia na divulgação dos eventos a realizar ou já 

realizados quer pela própria junta, quer pelas instituições a funcionar no seu território.    



                      
                                                     RELATÓRIO de ATIVIDADES 
                                              e CONTAS de GERÊNCIA | 2017 

 

83 

 

Salienta-se a realização dos seguintes trabalhos: 

▪ Participação na organização de eventos levados a cabo por esta autarquia; 

▪ Realização da revista da freguesia;  

▪ Realização de newsletters; 

▪ Realização de imagem e composição de painéis com mensagem institucional destinados às 

vitrinas da freguesia; 

▪ Apoio à organização das Eleições Autárquicas 2017;  

▪ Acompanhamento da cerimónia de tomada de posse, implicando realização de convite, reserva 

de lugares, receção e acompanhamento aos convidados e reportagem fotográfica; 

▪ Divulgação e afixação de documentação referente a procedimentos concursais; 

▪ Atualização de agenda telefónica; 

▪ Recolha de fotos e de informação sobre o executivo e assembleia para atualização do sitío, 

implicando o trabalho das imagens;  

▪ Organização do jantar de Natal de autarquia;   

▪ Execução de diferentes trabalhos gráficos, nomeadamente cartões de feirantes, cartazes do 

projeto “Freguesia em Movimento”, trofeus e diplomas do Concurso de Montras de S. Domingos 

de Rana, convite e livro de multas para o aniversário da Escola Fixa de Trânsito, cartões de 

identificação para os feirantes, lonas, convites e autocolantes diversos, diplomas da EFT, 

organograma, autocolantes para estojos de medalhas e para prendas, cartazes institucionais 

para vitrinas informativas, cartão de Boas Festas on-line, cartões Apoio Mais, lombadas para 

dossiers em papel autocolante, divisórias identificativas e demais solicitações;   

▪  Apoio à elaboração do Relatório e Contas, Plano de Atividades e das informações trimestrais 

à Assembleia de Freguesia; 

▪ Apoio à elaboração de diferentes documentos oficiais, como ofícios, notas de serviço e editais, 

bem como a realização de impressões, digitalizações, fotocópias, encadernações e conversão de 

ficheiros em PDF, entre outros;  

▪ Envio de logotipo da autarquia sempre que solicitado; 

▪ Agendamento de eventos na sala de sessões da autarquia, apurando as necessidades das 

entidades promotoras e organizando o espaço;  

▪ Realização de agendamento de entrevistas quer com órgãos de comunicação, quer 

encaminhamento de representantes de entidades ou residentes que procuram falar com a 

presidente; 



                      
                                                     RELATÓRIO de ATIVIDADES 
                                              e CONTAS de GERÊNCIA | 2017 

 

84 

▪ Realização de notas de imprensa e seu envio aos órgãos de comunicação, bem como a receção 

de propostas de publicidade e execução de anúncios;  

▪ Acompanhamento das iniciativas da autarquia, bem como aniversários e outros eventos 

promovidos pelas instituições da freguesia; 

▪ Organização do arquivo fotográfico, providenciando a sua conservação, atualização e os 

serviços de consulta ao mesmo; 

▪ Atendimento telefónico e presencial de cidadãos residentes que solicitam informações sobre 

a freguesia, essencialmente no âmbito da realização de trabalhos escolares. 

 

 

■ AÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Apoio Jurídico 

A autarquia continuou a assegurar aconselhamento jurídico gratuito aos cidadãos residentes, 

promovido todas as sextas-feiras, com marcação prévia. 

 

Articulação com a Segurança Social 

Continuámos a colaborar com a população idosa no âmbito do Complemento Solidário para 

idosos e do Complemento por Dependência, tendo por objetivo o combate à pobreza e à 

exclusão social. Esta atividade implicou o atendimento direto, preenchimento dos modelos 

adequados e articulação com as Técnicas da Segurança Social do Concelho. 
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Atendimento Social 

O atendimento presencial, na sede da junta de freguesia, continuou a decorrer às segundas e 

quartas-feiras, com marcação prévia. 

 

Problemática Total 

Crianças em risco 6 

Adolescentes/Jovens 19 

Alcoolismo 107 

Seniores 352 

Toxicodependência 22 

Migração 220 

Saúde Mental 188 

Deficiência 105 

Graves Carências Socioeconómicas 363 

Rendimento Social de Inserção 186 

Complemento Solidário para Idosos 313 

Violência Doméstica 175 

Complemento por Dependência 349 

Pensão/Pensão Social 163 

Banco Alimentar 225 

TOTAIS 2 793 

 

 

Bolsas Sociais para a Integração de Crianças em Creches da Rede Privada 

Tendo em conta o cronograma deste programa entre a Câmara Municipal de Cascais, as juntas 

de freguesia e as creches protocoladas, o serviço social recebeu os candidatos, informando e 

esclarecendo dúvidas. Para os anos letivos 2016/2017 e 2017/2017, a junta executou o seguinte: 

 

Ano Letivo Candidaturas Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Totais 

2016/2017 21 2 9 4 15 

2017/2018 21 4 9 4 17 

*Dados relativos a 2017. 
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Paralelamente, estas crianças foram distribuídas pelas seguintes entidades: 

 

 

Creche N.º de Crianças 

2016/2017 

N.º de Crianças 

2017/2018 

O Pomar 1 1 

Nova Toca 4 3 

Geração de Piratas 1 5 

O Cantinho 2 2 

A Pipoca Azul 3 4 

Cavalinho Pimpão 1 2 

Mimo da Joaninha 3 0 

TOTAIS 15 17 

 

 

Foram também feitas todas as diligências necessárias junto da Câmara Municipal e das creches 

protocoladas. 

 

Cabazes de Natal 

Com o objetivo de mitigar as dificuldades sentidas pelos agregados familiares mais carenciados, 

a junta entregou 30 cabazes de Natal. A sinalização dos agregados foi feita através do serviço 

social da autarquia, tendo-se também realizado uma recolha de alimentos no supermercado E. 

Leclerc.   

 

Centros de Convívio 

A junta continuou a apoiar financeiramente os três centros de convívio da Santa Casa da 

Misericórdia a funcionar na freguesia. Foi também promovida uma reunião com a Provedora da 

Santa Casa da Misericórdia relativamente ao acordo de parceria e às atividades de 2018. O 

executivo esteve ainda presente nos aniversários dos Centros de Convívio “Os Vinhais”, de 

Matos Cheirinhos e Natael Rianço. 
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Centro de Recursos Itinerante 

Projeto do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de S. Domingos de Rana que 

desenvolve atendimento social descentralizado em territórios diagnosticados, utilizando os 

recursos humanos e o know-how de entidades que participam no território, alargando-se ainda 

à intervenção futura de voluntários. Esta é uma parceria entre a junta de freguesia, a câmara 

municipal e o Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo. Para o primeiro semestre do ano, 

o CRI esteve presente em Talaíde, todas as quintas-feiras entre as 9h30 e as 12 horas no Grupo 

Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde a partir do dia 23 de fevereiro. 

 

Atendimentos Processos de 

Encaminhamento 

17 7 

 

 

 

 

Tipo de problemáticas 

Espaço Público Segurança Social Apoio Social e de 

Saúde 

Documentação Mobilidade 

3 4 6 1 1 

 

De entre os processos de encaminhamento, verificaram-se pedidos à Câmara Municipal de 

Cascais no que concerne ao espaço público, bem como para processos na Segurança Social e 

pedidos de apoio ao domicílio para idosos acamados. Foram ainda concluídos 4 (quatro) pedidos 

para adesão ao Cartão Apoio + da junta de freguesia e foi ainda feita uma articulação informal 

com a Farmácia de Talaíde relativamente a descontos em medicamentos. 

 

Comissão Social de Freguesia 

▪ Reunião do Núcleo Executivo no dia 18 de janeiro; 

▪ Reunião do Núcleo Executivo no dia 2 de fevereiro, com a aprovação do Plano de Ação Social 

da Freguesia para 2017; 

▪ Participação na reunião plenária da Comissão Social de Freguesia, no dia 22 de fevereiro na 

Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana;  
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▪ Participação na reunião de Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de 7 de dezembro 

no edifício sede da junta, que teve como intuito preparar o novo mandato da Comissão, discutir 

as linhas estratégicas do Plano Social da Freguesia para 2018 e a organização do próximo 

plenário. 

 

Contrato Local de Desenvolvimento Social 

Promovida reunião entre o responsável do pelouro e os técnicos integrados no consórcio 

Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) no dia 16 de novembro. 

 

Desempregados 

A junta esteve presente na 2.ª edição do Entre(In)vista organizado entre o Centro Comunitário 

de Carcavelos e o Grupo de Empregabilidade Territorial (GEMTE). Esta autarquia esteve também 

representada nas reuniões alargada do GEMTE. 

 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC – Fator C) 

A junta continua a acompanhar, enquanto parceiro, o desenvolvimento do consórcio DLBC entre 

as freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana. Por forma a continuar a dar corpo a esta 

parceria, a junta esteve presente numa reunião com o Vereador da Ação Social da Câmara 

Municipal de Cascais no dia 10 de janeiro. 

Participou ainda na reunião do Grupo de Ação Local no dia 7 de novembro e no lançamento da 

nova linha de financiamento SI2E, para criação do próprio emprego ou para garantir recursos 

humanos para alcançar o sucesso e crescimento de negócios e respostas sociais na freguesia. 

 

Estágios Curriculares 

Foram feitos os contactos e as diligências necessárias para o fomento de acordos de parceria 

para o acolhimento de estagiários de serviço social junto do ISCTE, do ISCSP e da Universidade 

Católica. 

 

Festival das Comunidades 

Organizado a 9 de setembro, o Festival das Comunidades juntou diversas comunidades 

imigrantes e comunidades de S. Domingos de Rana para uma troca de experiências e de cultura. 
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Formação 

Por forma a qualificar continuamente os técnicos da Junta, a assistente social participou na ação 

de formação “Finanças para Todos”, que teve como objetivo capacitar os recursos humanos para 

um maior apoio às famílias e aos consumidores mais vulneráveis. 

Participação na formação “A Ética na Intervenção Social”, desenvolvida no centro paroquial do 

Murtal. 

 

Fórum Municipal Contra a Violência Doméstica 

Continuámos a cooperar com o Fórum Municipal Contra a Violência Doméstica, no sentido de 

prevenir a violência doméstica, minorar os seus efeitos e dar respostas, em tempo útil, às vítimas 

através da articulação interinstitucional, recebendo as situações-problema no atendimento 

social da junta. 

O executivo esteve ainda presente no Fórum Municipal que teve lugar no Hospital de Cascais, 

tendo participado na campanha contra a violência doméstica impulsionada pelos parceiros 

sociais e comunitárias do concelho. 

 

Freguesia Amiga do Idoso 

A Cidade Social e a Associação Nacional de Gerontólogos distinguiu S. Domingos de Rana como 

Freguesia Amiga do Idoso, reconhecendo a sua intervenção na comunidade, na área da 

gerontologia e os resultados obtidos através da Estratégia de Intervenção Sénior da Freguesia. 

 

Fundo de Emergência Social 

Iniciaram-se os primeiros esforços de compreensão de experiências autárquicas na 

implementação de fundos de emergência social, por forma a apresentar-se um modelo 

descentralizado entre a junta e as instituições sociais que operam na freguesia.  

 

Intervenção Psicossocial 

O responsável do pelouro, a assistente social e o psicólogo da junta promoveram, juntamente 

com a equipa do Espaço Família, integrado no consórcio CLDS Invest3Gerações, uma reunião 

para definição de uma intervenção psicossocial através de apoio social e acompanhamento de 

proximidade a agregados familiares de casos sinalizados no projeto da autarquia “Psicologia 

Clínica na Escola”.  
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Loja Social “Dar a Mão” 

Fruto da parceria entre a Junta de S. Domingos de Rana e a Associação de Beneficência 

Manancial de Águas Vivas (ABMAV), a Loja Social “Dar a Mão” tem continuado a procurar 

minorar as necessidades sentidas pelas famílias mais carenciadas.  

 

Plano Concelhio para a Integração de Pessoas Sem Abrigo 

Participação na reunião de intervisão entre técnicos que sinalizam e gerem casos na Freguesia.  

A junta cedeu ainda coletes para a Associação Cruzada Humano para a prossecução da sua 

atividade de distribuição alimentar e de apoio social a sem abrigos. 

 

Plataforma Integração e Multiculturalidade de Cascais 

A junta esteve presente no plenário desta plataforma, enquanto entidade parceira. 

 

Privação Material 

Continuamos a colaborar com os diversos bancos alimentares da freguesia, dando resposta às 

situações de extrema carência económica, articulando com os diferentes bancos alimentares a 

funcionar no território e com a Refood. 

▪ Reuniões do Grupo Operacional da Freguesia; 

▪ Reunião concelhia da Plataforma de Apoio na Privação Material; 

▪ Reunião entre a Refood e a Associação Cruzada; 

Continuou-se a dar apoio financeiro à Sociedade São Vicente de Paulo, nomeadamente nos 

núcleos de S. Domingos de Rana e de Trajouce, a fim de responder às necessidades das famílias 

mais carenciadas da freguesia. 

O executivo esteve ainda representado na tomada de posse da Associação Cruzada Humano no 

Clube Desportivo do Arneiro. 

 

Rede Social e Subredes 

▪ Encontro entre Núcleos Executivos das Comissões Sociais de Freguesia e o Conselho Local de 

Ação Social para apoio técnico à formulação dos Planos de Ação Social de Freguesia 2017; 

▪ Presença no workshop dedicado ao lote 3 de construção do Diagnóstico Social; 

▪ Encontro entre Núcleos Executivos das Comissões Sociais de Freguesia e o Conselho Local de 

Ação Social para apoio técnico à formulação dos Planos de Ação Social de Freguesia 2017; 

▪ Plenário do CLAS para apresentação dos Planos de Ação Social de Freguesia 2017; 

▪ Plenário do CLAS; 
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A junta esteve representada na reunião dos líderes de subredes da Rede Social e na reunião do 

Núcleo Executivo da Comissão Local de Ação Social (CLAS), por forma a discutir-se a melhor 

metodologia para discussão e implementação dos planos de ação local das freguesias para 2018. 

Participou ainda no plenário do CLAS que teve lugar no Centro Paroquial de S. João e S. Pedro 

do Estoril. 

No âmbito da construção do Diagnóstico Social, a junta prestou todas as informações pedidas 

pelos técnicos do CEDRU, contratados pela câmara municipal, para a feitura do mesmo, tendo 

também realizado uma entrevista de análise qualitativa acerca da Comissão Social de Freguesia.  

 

Reunião Pelouros 

Foi promovida uma reunião trimestral entre o responsável do pelouro e os técnicos sociais da 

junta. 

 

REPORT(A) – Rede de Promoção Territorial de S. Domingos de Rana 

Foi aprovado a criação do Report(a) - Rede de Promoção Territorial de S. Domingos de Rana, que 

pretende estabelecer uma parceria formal/informal entre entidades e instituições que 

promovem a sua atividade de apoio social e intervenção comunitária nos bairros PER da 

freguesia. Esta subrede será oportunamente apesentada aos parceiros. 

 

Outros Eventos 

O executivo procurou estar representado em todos os eventos realizados na freguesia 

relacionados com estas áreas. 

 

 

■ ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

 

No âmbito das atividades levadas a cabo no âmbito deste pelouro, destacam-se as seguintes 

ações: 

- Bailes: realização de bailes, que convidaram a população sénior a “Dançar e Conviver” todas as 

sextas-feiras à tarde, desde fevereiro até ao início do mês de julho, em diferentes coletividades 

e centros de convívio da freguesia; 

- Festa de Carnaval: Cerca de 600 foliões compareceram no complexo desportivo e celebraram 

mais uma efeméride junto dos seus pares; 
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- Baile dos Cravos: organização de tarde dançante para perto de 300 seniores, aos quais foram 

proporcionados animação musical e lanche; 

- Festa de Halloween: realizada pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa voltou a despertar o 

interesse das famílias residentes, verificando-se uma grande afluência de crianças e 

adolescentes vestidos a rigor; 

- Festa de S. Martinho: perto de 700 seniores participaram no tradicional convívio promovido 

pela junta; 

- Festa de Natal: cerca de 600 idosos não perderam a oportunidade de viver momentos de 

diversão com os seus pares no complexo desportivo da freguesia. O evento incluiu a habitual 

animação com música de baile, bem como a atuação do Grupo de Cavaquinhos da Associação 

de Reformados e Idosos do Murtal (ARIM).  

 

No decorrer do ano transato, foram realizados passeios socioculturais destinados aos idosos da 

freguesia:  

▪ 19 de abril: passeio sociocultural à Península de Setúbal, com passagem por Azeitão, Quinta e 

Palácio da Bacalhôa e Cristo Rei; 

▪ Entre 22 e 25 de maio: passeio sociocultural à Madeira, uma iniciativa que procurou dar a 

conhecer aos seniores um dos destinos turísticos nacionais de eleição; 

▪ 13 de setembro: passeio sociocultural a Évora e ao centro histórico da cidade. 

 

Contando com o apoio desta junta, a Noite do Rock solidária pelo Salvador realizou-se no 

complexo desportivo da freguesia, onde se concentraram centenas de pessoas. As receitas 

obtidas com a iniciativa foram canalizadas para o combate ao neuroblastoma que o Salvador, 

com apenas cinco anos enfrenta. 

 

O executivo procurou estar representado em todos os eventos realizados na freguesia 

relacionados com esta área.  
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■ SECRETARIA 

 

O funcionamento da Secretaria da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana traduziu-se num 

conjunto de procedimentos administrativos, tais como o atendimento público, pessoal e 

telefónico, a par das atividades complementares realizadas no serviço interno deste setor, 

designadamente: 

 

Atendimento Público 

▪ Elaboração de atestados: 5363; 

▪ Certificações de cópias: 40; 

▪ Marcações para o Serviço Jurídico: 241; 

▪ Marcações para o Serviço de Ação Social: 255; 

▪ Canídeos (Registos: 384 / Licenças: 1831/ Eliminações: 314); 

▪ Licenças de ruído: 32; 

▪ Requisições de material: 6;  

▪ Inscrições para as festas de Carnaval, S. Martinho e Natal para a população sénior, bem como 

para passeios socioculturais; 

▪ Inscrições para o Cartão Apoio Mais; 

▪ Além de todo o tipo de informação prestada. 

 

Atendimento Telefónico: 

▪ Atendimento geral do telefone com prestação de toda a informação solicitada, elaboração de 

reclamações efetuadas pelos fregueses e encaminhamento aos diversos departamentos, assim 

como o atendimento de chamadas para o posto dos C.T.T a funcionar nas instalações desta 

autarquia.  

   

Serviço Interno 

▪ Ordenamento e organização de toda a documentação, sua inserção informática e nos 

respetivos processos, assim como a sua distribuição pelos diversos setores; 

▪ Assembleia de Freguesia: registo de correspondência (Entrada: 29/ Expedida: 35) e envio pelo 

correio de convocatórias para os membros da assembleia, além de informação variada e moções 

aos órgãos de comunicação social, partidos, entidades públicas e outras; 
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▪ Informática: introdução e atualização permanente dos registos dos chips de canídeos na base 

de dados nacional do SICAFE; 

▪ Arquivo: realização de toda a atividade de pesquisa, consulta, verificação e seleção de 

documentação vária em situação pendente nos diferentes processos e ainda o seu arquivo; 

▪ Recenseamento Eleitoral: toda a atividade inerente ao processo de execução na atualização de 

dados nos ficheiros informáticos e físicos de eleitores, como aditamentos, alterações e 

eliminações, e consultas ao programa SIGRE para informação dos eleitores do número de eleitor 

(uma vez que já não existe o cartão de eleitor). Deu-se início aos procedimentos necessários 

para a criação de dois novos postos de recenseamento, com a efetivação de mais de 800 

transferências de eleitores; 

▪ Eleições Autárquicas 2017 (elaboração de certidões de eleitor; procura e verificação de novos 

locais de voto em colaboração com a CMC; verificação e alteração das mesas de voto e 

respetivas moradas na base de dados do SIGRE, assim como a distribuição dos eleitores pelas 

referidas mesas de voto com elaboração dos editais e enviar à CMC; reunião com os partidos 

para seleção dos membros das mesas de voto e todo o trabalho subsequente de verificação de 

identidades, confirmação de moradas e substituições, com o posterior envio, por via 

informática, à CMC; organização da logística de todo o processo eleitoral, conclusão do 

processo, com o apoio no dia do ato eleitoral, na sede da junta e nos vários locais de votação e 

realização de mapas de resultados finais); 

▪ Organização de todo o processo relativo à instalação dos novos órgãos da freguesia; 

▪ Outras atividades: marcações de entrevistas para a presidente da junta, transcrição de atas do 

executivo (19) e tiragem de fotocópias para apoio aos vários processos para serviço interno; 

▪ Estágios: acompanhamento dos estagiários destacados para o serviço de Secretaria; 

▪ Campanha Pirilampo Mágico 2017: colaboração na venda dos pirilampos; 

▪ Cultura Social: Preparação do processo em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais 

para ter início em julho, nomeadamente o preenchimento on-line das fichas de projeto e envio 

das mesmas para a edilidade, seleção dos jovens, bem como a receção e integração dos mesmos 

nas tarefas desempenhadas nos vários departamentos da junta; substituição de elementos que 

desistiram; elaboração de mapas de presença e remessa de documentação para a câmara;    

▪ IRS: os cidadãos residentes na freguesia puderam beneficiar gratuitamente de ajuda 

qualificada no preenchimento das suas declarações de IRS prestada por um voluntário. 
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Complementarmente, foram também desempenhadas, ao longo de 2017, as seguintes tarefas: 

▪ Atendimentos personalizados aos fregueses, com a resolução dos problemas apresentados, 

sempre que possível e/ou encaminhamento para outros serviços ou entidades que possam 

apresentar soluções; 

▪ Elaboração de documentos (ofícios, faxes, editais, relatórios, etiquetas para correspondência 

e outros); 

▪ Registo de correspondência (Entrada: 3573 / Saída: 875);  

▪ Canídeos: notificações relativas a contraordenações e irregularidades no registo e 

licenciamento; 

▪ Apoio à Assembleia de Freguesia, implicando a marcação de reuniões, o acompanhamento das 

assembleias (com elaboração das atas respetivas), a realização de contactos telefónicos e 

elaboração de documentos vários, bem como a receção, envio e reencaminhamento de e-mails; 

▪ Internet: gestão de e-mails (receção, envio e reencaminhamento) e pesquisa de informação 

em sítios institucionais e outros; 

▪ Contactos telefónicos com diversas entidades;  

▪ Apoio logístico aos serviços de Cemitério e Obras; 

▪ Apoio ao banco de manuais escolares e acompanhamento dos utentes. 

 

 

■ OBRAS 

 

▫ ESCOLAS 

Foram levadas a cabo inúmeras reparações no âmbito do protocolo da Educação, 

nomeadamente arranjos e manutenção em todas as escolas da freguesia.  

 

▫ CALÇADAS 

▪ Realizaram-se 3152 intervenções em calçadas da freguesia, tendo sido criados novos passeios 

e levadas a cabo reparações nos danificados.  

 

▫ EQUIPAMENTOS 

▪ Realização de melhoramentos em todos os equipamentos da autarquia e acompanhamento 

aos serviços.  
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▫ TRANSPORTES 

▪ Realização dos transportes necessários ao bom funcionamento dos trabalhos desta autarquia 

e apoio a diferentes instituições da freguesia (escolas, coletividades, IPSSs, centros de 

dia/convívio e outros) 

 

▫ DIVERSOS 

▪ Apoio aos eventos levados a cabo pela junta de freguesia e assistência às viaturas afetas ao 

serviço.  

 

 

■ HIGIENE URBANA 

 

Procedeu-se à manutenção e limpeza dos espaços que se encontram sob responsabilidade desta 

junta de freguesia. Nas ocorrências em que a autarquia não possui intervenção direta, 

encaminharam-se quer as reclamações de moradores, quer as situações detetadas no terreno 

pelos serviços para as entidades competentes.   

 

 

■ SAÚDE 

 

Colheita de Sangue 

As instalações da junta de freguesia acolheram uma colheita de sangue, sendo ainda possível 

realizar no local inscrições como potenciais dadores de medula óssea, uma vez que um residente 

na freguesia precisava de encontrar um dador compatível.  

 

Cuidar da Pessoa com Demência e seu Cuidador 

Projeto que visa a prevenção e o acompanhamento de pessoas com demência, trabalhando 

também, através de uma terapeuta ocupacional e de uma enfermeira, com os cuidadores 

informais dos mesmos utentes. O projeto acolhe 10 famílias identificadas por médicos de família 

do SNS, em articulação com a UCC Girassol-Centro de Saúde de Parede-ACES Cascais, tendo 

início em setembro de 2017 e decorrendo, semanalmente, na Sociedade Recreativa Unidos do 

Zambujal.  
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Estratégia Local de Promoção da Saúde 

A junta de freguesia, enquanto parceiro fundacional da Estratégia Local de Promoção da Saúde, 

tem contribuído para o alargamento da discussão da promoção da saúde no concelho de 

Cascais. A autarquia tem trabalhado com outros parceiros locais no grupo “Contextos Favoráveis 

à Saúde” para a ativação da “Medida 13 – Promover ações que favoreçam o bem-estar 

emocional no contexto dos estabelecimentos de ensino concelhios”. A junta continuou a prestar 

apoio técnico à formulação de um guia de bem-estar emocional nas escolas para o biénio 2017-

2018. Participou ainda nos seguintes encontros da plataforma: 

 

Âmbito Reuniões 

Assembleia do Fórum da Promoção da Saúde 26 de janeiro 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 8 de fevereiro 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 16 de fevereiro 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 6 de março 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 28 de março 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 21 de abril 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 24 de maio 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 26 de junho 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 19 de setembro 

Grupo Contextos Favoráveis à Saúde 7 de novembro 

Reunião trabalho Medida 13 10 de novembro 

Plenário do Fórum 22 de novembro 

 

A junta de freguesia esteve ainda presente nas II Jornadas da Saúde Câmara-ACES Cascais-

Hospital de Cascais. 

 

Formação 

Importa referir a participação do psicólogo da autarquia na formação das “Cidades Amigas das 

Crianças - Os Direitos da Criança e a sua Aplicação ao Nível Local” e no Workshop "Bullying: O 

que podemos fazer?". 
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Insalubridade no Domicílio 

Enquanto parceiro da subrede de Insalubridade no Domicílio, a junta participou nas reuniões 

entre técnicos promovidas no Centro de Saúde de S. João do Estoril.  

 

“Palavras com Saúde” 

Projeto de intervenção em direitos da saúde com parceria entre a Unidades Cuidados 

Comunidade Girassol e esta junta e que organiza diversos encontros sobre a temática da saúde, 

aberta à comunidade.  

 

11 de fevereiro “Cuidados Paliativos” 

18 de março “Bullying” 

 

 

 

Plano Nacional de Vacinação 

A junta de freguesia participou em diversas reuniões com parceiros da área da saúde no 

concelho, para articulação do Plano Nacional de Vacinação.  

 

Prevenção Primária em Saúde Escolar 

Por forma a enquadrar, planear e ativar a parceria com a Associação Prevenir, através do projeto 

“Eu Passo...”, o responsável do pelouro promoveu uma reunião. 

 

Saúde Mental 

A autarquia tem promovido, através do seu serviço de Psicologia, um enquadramento de ação 

de promoção da saúde mental na Freguesia. 

 

De forma a acompanhar os psicólogos afetos aos projetos “EGO-Emprego”, “Psicologia Clínica 

na Escola” e “Clínica Social de S. Domingos de Rana”, realizaram-se aproximadamente 412 horas 

de supervisão clínica/formação teórica com os estagiários curriculares, com os estagiários 

profissionais e com os psicólogos que integraram os respetivos projetos. 

 

No âmbito do projeto “Psicologia Clínica na Escola”, o Serviço de Psicologia coordenou e 

supervisionou o trabalho clínico de três profissionais. As intervenções realizaram-se na Escola 

EB1 de S. Domingos de Rana, Escola EB1 de Talaíde e Escola EB1 Padre Agostinho da Silva. 
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Ao longo do ano foram efetuados contactos (telefónicos e/ou presenciais) com utentes 

intervencionados.  

 

 No âmbito do projeto foram ainda realizadas diversas reuniões de trabalho, como de triagem, 

consultadoria e discussão de casos com professores das escolas de Talaíde, S. Domingos de Rana 

e Padre Agostinho da Silva.  

 

 

 Psicologia Clínica na Escola  

Reuniões realizadas com professores e 

técnicos de instituições parceiras 

Supervisões realizadas com 

psicólogos afetos ao projeto 

51 Reuniões 226 Momentos de Supervisão 

 

 

O Projeto “EGO-Emprego” foi integrado no plano de ação da Comissão Social de Freguesia em 

2010 e visa a intervenção terapêutica em grupo e social de sujeitos desempregados que 

apresentem sinais de depressão reativa. Este ano, nos casos acompanhados realizaram-se 84 

sessões de acompanhamento psicológico.  

 

A “Clínica Social de S. Domingos de Rana ESPAÇO-INTERIOR” tem por missão a melhoria da 

saúde mental do seu território. Esta resposta terapêutica conta com os serviços de psicoterapia, 

aconselhamento parental, terapia de casal e terapia da fala a todos os cidadãos com idade igual 

ou superior a quatro anos. 

 

Número de sessões por intervenção 

Avaliação 

Psicológica 

Avaliação 

Cognitiva 

Aconselhamento 

Parental 

Observação e 

Triagem 

Acompanhamento 

Psicológico 

79 

sessões 
realizadas 

13 

sessões 
realizadas 

97 

sessões realizadas 

 

12 

sessões realizadas 

 

198 

sessões  
realizadas 
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O Serviço de Psicologia coordenou e supervisionou o trabalho clínico de três profissionais, 

assumindo a responsabilidade de calendarização/agendamento das consultas de Terapia da Fala 

para a técnica. 

 

Solicitações de 

Consulta 

(telefonemas) 

 

Triagens 

realizadas 

Supervisões 

realizadas 

 

Casos 

intervencionados 

 

Número 

de sessões 

realizadas 

(Total) 

 

42 

 

5 

triagens 

 

 

 

*186 

Horas de 

trabalho 

realizado 

 

52 

Casos 

- 47 Psicoterapias; 

- 3 Terapia da Fala; 

- 2 Terapia de Casal. 

1236 

sessões 

 

     * valor hora aproximado 

 
  Intervenção Clínica - totais 

Projeto 
“PCE - Psicologia 

Clinica na 
Escola” 

(Número total 
de sessões) 

Projeto 
“Ego-Emprego” 
(Número total 

de sessões) 

Projeto 
Clinica Social 

“Espaço- Interior” 
(Número total de 

sessões) 

EFT 
(Aulas de 
Segurança 

Rodoviária, 
Projeto 

Adolescer no 
Trânsito e 

Gerações no 
Trânsito) 

Número total 
de Sessões 
(PCE, EGO, 
ESPAÇO-

INTERIOR e 
EFT) 

 
450 

 

 
84 

 

 
1236 

 

 
80 

 
1850 

 

 
 

No âmbito dos projetos de Psicologia do Tráfego, o Serviço de Psicologia participou nas 

seguintes ações: 

 

Projeto Segurança 
Rodoviária 

1.º Ciclo 

Adolescer  

no Trânsito 

Gerações  

no Trânsito 

Aulas Teóricas e Práticas 65 10 6 
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▪ O projeto “Segurança Rodoviária para o 1.º Ciclo” pretende promover e dinamizar atividades 

na EFT destinadas a dar a conhecer a Educação Rodoviária a todas as faixas etárias da população 

através dos mais novos; 

▪ O projeto “Adolescer no Trânsito” beneficiou alunos do 9.º ano da Escola Frei Gonçalo de 

Azevedo e da Escola Matilde Rosa Araújo. Com o módulo de Psicologia do Tráfego pretende-se 

abordar questões ligadas exclusivamente ao adolescer e à segurança rodoviária, promovendo a 

reflexão sobre os seus comportamentos de risco na tarefa da condução.  

▪ O projeto “Gerações no Trânsito: Aprender não tem idade” tem como objetivo primordial 

apoiar o idoso na aquisição de atitudes e estratégias necessárias que lhe permitam comportar-

se no ambiente rodoviário de forma independente. No que diz respeito a este projeto, o serviço 

de psicologia realizou seis ações, beneficiando um total aproximado de 50 idosos; 

▪ Aula de Psicologia do Tráfego: o psicólogo da autarquia lecionou uma aula de Psicologia do 

tráfego a alunos da Universidade das Gerações, em Arruda dos Vinhos.   

  

Seniores em Movimento - Terapia Ocupacional 

Projeto em parceria com a Unidade Cuidados Comunidade Girassol – ACES Cascais, que visa 

garantir acesso gratuito a aulas de terapia ocupacional para seniores da freguesia. Opera 

atualmente em Outeiro de Polima, na Sociedade Recreativa Outeirense, com uma turma 

semanal e duas em Trajouce, no Centro Comunitário, num total de 63 seniores. Foi comunicado 

à junta pela UCC Girassol que os utentes que beneficiam deste serviço apresentaram, em média, 

uma melhoria da sua postura corporal, testada pela escala de equilíbrio de Berg. 

 

Ser Saudável 

Deu-se continuidade ao Projeto “Ser Saudável”, que consistiu na realização de rastreios de saúde 

e aconselhamento à população duas vezes por mês em diferentes instituições e localidades da 

freguesia. 

 

 

■ TRÂNSITO 

 

Ao longo de 2017 foram remetidos para a Câmara Municipal de Cascais os seguintes pedidos: 

▪ Ordenamento do estacionamento na Praceta das Camélias, na Abóboda; 

▪ Pedido de alteração de entroncamento para passagem de pesados na Estrada de Talaíde; 
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▪ Alteração de Proposta T-57/07 - lugar reservado a deficiente na Rua Cidade e as Serras; 

▪ Pedido de marcação de proibição de estacionamento na Rua de Santo António, no Cabeço de 

Mouro; 

▪ Pedido de uma nova passadeira na Rua Francisca Lindoso, na Madorna; 

▪ Pedido de marca de proibição de estacionamento na Rua Sebastião da Gama, em Outeiro de 

Polima; 

▪ Pedido de proibição de estacionamento na Rua Bernardino Moreira, em Rana; 

▪ Pedido de alteração da proposta T-138/15 - lugar reservado a deficiente na Rua Odete Saint 

Maurice, no Buzano; 

▪ Pedido de marcação de uma linha M14 na Rua 5 de Outubro, no Cabeço de Mouro; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Praceta das Malvas, no Bairro Mata da Torre; 

▪ Pedido de sinalização e identificação de localização para a Escola do Outeiro de Polima; 

▪ Pedido de relocalização de passadeira na Rua General Mário Firmino Miguel, no Penedo; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Rua do Montijo, em Trajouce; 

▪ Pedido de pintura de acesso a garagem na Rua Gil Eanes, em Caparide; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Rua Óscar Acúrsio, em Tires; 

▪ Pedido de alteração da proposta T-1075/05 - lugar reservado a deficiente na Rua Fernando 

Pessa, em Matos Cheirinhos; 

▪ Pedido de anulação da proposta TP 207/16 - lugar reservado a deficiente, na Abóboda; 

▪ Pedido de sinalização para a Estrada Principal do Outeiro; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente para a Rua 5 de Outubro, na Madorna; 

▪ Pedido se sinalização para a Rua Padre Frei Filipe da Graça, na Conceição da Abóboda; 

▪ Pedido de passadeira elevada e medidas de redução para a Avenida Amália Rodrigues, na 

Abóboda; 

▪ Pedido de sinalização para a Calçada das Camélias, na Abóboda; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Praceta da Sociedade, em Rana; 

▪ Pedido de ordenamento do estacionamento para a Rua dos Passarinhos, na Abóboda; 

▪ Pedido de ordenamento do estacionamento para a Rua da Felicidade, no Bairro Mata da Torre; 

▪ Pedido de nova passadeira para a Rua 1.º de Maio, na Madorna; 

▪ Pedido de pilaretes para o Largo dos Topázios, na Urbanização Parque de S. Domingos; 

▪ Pedido de remoção de lugar de deficiente na Rua Laura Alves, em Rana; 
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▪ Pedido de medidas redutoras de sinalização para a Rua Castelo dos Mouros, em S. Domingos 

de Rana; 

▪ Pedido de marca de proibição de estacionamento para a Rua do Mar, em Talaíde; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua Lápis Lazúli, na Urbanização Parque de S. Domingos; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Praceta da Fonte, em Caparide; 

▪ Pedido de marca de proibição de estacionamento na Rua de Santo António, no Cabeço de 

Mouro; 

▪ Pedido de marca de proibição de estacionamento na Praceta das Camélias, na Abóboda; 

▪ Pedido de alteração à proposta T-57/07 – Lugar reservado a deficiente na Rua Cidade e as 

Serras, em Matarraque; 

▪ Pedido de alteração de entroncamento na Estrada de Talaíde; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua Francisca Lindoso, na Madorna; 

▪ Pedido de marca de proibição de estacionamento na Rua Sebastião da Gama, no Cabeço de 

Mouro; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua Bernardino Moreira, em Rana; 

▪ Pedido de alteração de lugar reservado a deficiente na Rua Odete Saint Maurice; 

▪ Pedido de marca de proibição de estacionamento na Rua 5 de Outubro, no Cabeço de Mouro; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Praceta das Malvas, no Bairro Mata da Torre; 

▪ Pedido de sinalização para a área envolvente à Escola do Outeiro de Polima; 

▪ Pedido de alteração do projeto implementado no Largo do Américo, mais propriamente a 

remoção das marcas de paragem e estacionamento que causam transtorno a alguns moradores; 

▪ Envio de abaixo-assinado relativo à solicitação de uma passadeira elevada na Rua D. Pedro de 

Mascarenhas; 

▪ Pedido de alteração para sentido único da Rua das Açucenas, no Bairro Mata da Torre; 

▪ Pedido de marcação de proibição de estacionamento na Rua Principal do Bairro da Mina; 

▪ Pedido de barreiras físicas para a zona envolvente ao Centro de Saúde de S. Domingos de Rana; 

▪ Pedido de sinalização para a Av. Infante D. Henrique, no Murtal; 

▪ Pedido de remoção de lugar atribuído a pessoa com deficiência na Rua Óscar Acúrsio, em Tires; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua do Zambujal; 

▪ Pedido de proibição de estacionamento para a Rua Castelo de Estremoz; 

▪ Pedido de remoção de lugar de deficiente para a Rua Humberto Delgado, em Rana; 

▪ Pedido de reformulação dos lugares atribuídos a deficientes para a Escola Frei Gonçalo de 

Azevedo; 

▪ Pedido de balizadores para a Rua Bernardino Machado, no Cabeço de Mouro; 
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▪ Pedido de sinalização para a Rua de Santo António, em Trajouce; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua da Fé, em Tires; 

▪ Pedido de marcação de linha M14 na Rua da Saudade, em Matarraque; 

▪ Pedido de marcação de linha M14 na Rua N.ª Sra. dos Remédios, no Cabeço de Mouro; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua Luís de Camões, em Matos Cheirinhos; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua Manuel de Arriaga, em Outeiro de Polima; 

▪ Pedido de ferros para a Rua das Rosas, em Matos Cheirinhos; 

▪ Pedido de lugar reservado a deficiente na Rua Ema Pereira, em Rana; 

▪ Pedido de sinalização para a Rua de S. Cristóvão, na Abóboda; 

▪ Pedido de aprovação de ferros no passeio na Rua Soares dos Reis, em Trajouce. 

 

Recebemos da parte da Câmara os seguintes projetos de trânsito aprovados: 

▪ TP- 100/16 - Passagem a sentido único da Rua Rosa Ramalho, em Polima; 

▪ TP- 207/16 - Estacionamento reservado a deficiente na Rua Raúl Brandão, na Abóboda; 

▪ TP-296/16 - Marca M14 para a Rua 25 de Abril, em Tires; 

▪ TP-275/16 - Aprova pinos e marcas de proibição de estacionamento na Tv. Amélia Estriga, em 

Trajouce; 

▪ TP-287/16 - Sinalização para a Rua 1.º de Maio, no Bairro de Cabeço de Mouro; 

▪ TP-270/16 - Aprova sinais de Stop para artérias transversais à Rua Forno da Cal; 

▪ TP-34/17 - Aprova a colocação de Stop na Rua de Santo Amaro, na Abóboda; 

▪ TP-07/17 - Lugar reservado a deficiente na Rua Óscar Acúrsio, em S. Domingos de Rana; 

▪ TP-15/17 - Lugar reservado a deficiente na Rua do Montijo, em Trajouce; 

▪ TP-06/17 - Aprova marcas de proibição de estacionamento na Rua Jaime Cortesão; 

▪ TP-31/17 - Aprova marca M14 na Rua Dr. Mário Madeira, em Polima; 

▪ TP-33/17 - Lugar reservado a deficiente na Rua Fernando Pessa, em Matos Cheirinhos; 

▪ TP-38/17 - Aprova barreiras físicas para a Rua do Zêzere; 

▪ TP-21/17 - Aprova nova passadeira para a Estrada Manuel Correia Lopes, em Polima; 

▪ TP-17/17 - Alteração de painel adicional de lugar reservado a deficiente na Rua Alexandre 

Herculano, em Tires; 

▪ TP-19/16 - Atribuição de lugar para cargas e descargas na Rua Guilhermina Suggia, em Outeiro 

de Polima;  

▪ TP-282/16 - Passagem para sentido único da Rua 1.º de Dezembro, em Tires; 
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▪ TM-148/16 - Proposta de sinalização para reformulação do trânsito e calçadas da Rua do 

Mercado, em Tires; 

▪ TP-46/17 - Sinal de proibição para a Rua da Capela, em Tires; 

▪ TP-47/17 - Aprova sinalização para o Bairro Vitor Morgado, na Abóboda; 

▪ TP-38/17 - Aprova a passagem para sentido único na circulação rodoviária na Rua do 

Pinheirinho, em Matarraque; 

▪ Recebemos igualmente para emissão de parecer a proposta TM-48/17 relativa à 

implementação de sentido único na Rua Serpa Pinto, no Penedo; 

▪ TP-141/17 - Aprova um lugar de estacionamento para deficiente na Praceta da Sociedade, em 

Rana; 

▪ TP-127/17 - Altera o painel adicional de lugar reservado a deficiente na Rua de S. Pedro, em 

Caparide; 

▪ TP-138/17 - Altera o painel adicional de lugar reservado a deficiente na Rua de Principal, em 

Talaíde; 

▪ TP-117/17 - Aprova a marcação de linhas M14 na Praceta Álvares Cabral, na Abóboda; 

▪ TP-116/17 - Aprova sinalização e uma passadeira elevada para a Av. Amália Rodrigues, em 

Tires; 

▪ TP-113/17 - Aprova sinalização direcional para a nova variante do LIDL Abóboda; 

TP-115/17 - Aprova uma rotunda para o cruzamento junto da Estrada de Talaíde com a Estrada 

Manuel Correia Lopes, na Conceição da Abóboda; 

▪ TP-98/17 - Aprova um lugar reservado a deficiente na Rua João de Deus, em Tires; 

▪ TP-112/17 - Aprova sinalização direcional para a Av. Infante D. Henrique, em Caparide; 

▪ TP-243-B/17 - Aprova a reformulação do Largo 31 de Março, no Penedo; 

▪ TG-91/17 - Aprova plano de marcas rodoviárias para a Av. Amália Rodrigues, em Tires; 

▪ TP-85/17 - Aprova sinalização direcional para as novas rotundas do Bairro 25 de Abril; 

▪ TP-83/17 - Aprova a colocação de um espelho parabólico na Avenida Júlio Dantas, em Tires; 

▪ TP-94/17 - Aprova sinalização para rotunda no cruzamento da Rua do Lima e Rua Campo de 

Futebol, em Tires; 

▪ TP-75/17 - Aprova lugar reservado a deficiente na Praceta das Malva, no Bairro Mata da Torre; 

▪ TP-80/17 - Aprova a remoção de lugar reservado a deficiente na Rua Laura Alves, na Terplana; 

▪ TP-81/17 - Aprova a alteração do painel adicional de deficiente na Rua da Liberdade, na 

Abóboda; 
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▪ TP-95/17 - Aprova sinalização para o Largo dos Topázios, na Urbanização Parque de S. 

Domingos; 

▪ TP-96/17 - Aprova sinalização para a Rua do Mar, em Talaíde; 

▪ TP-105/17 - Aprova sinalização para o Bairro da Sabelha, em Caparide; 

▪ TM-160/17 - Aprova sinalização para a Rua Castelo dos Mouros, em S. Domingos de Rana; 

▪ TP-153/17 - Sinalização para a nova estrada entre Caparide e Aeródromo; 

▪ TM-262/16 - Aprova ciclovia entre S. Domingos de Rana e Tires; 

▪ TP-48/17 - Sinalização para a Rua Serpa Pinto (para nossa execução); 

▪ TP-181/17 - Marcas rodoviárias para a Rua das Açucenas, no Bairro Mata da Torre; 

▪ TP-189/17 - Aprova a remoção de sinal na Rua Manuel Vieira Rosa, em Tires; 

▪ TP-184/17 - Aprova bandas cromáticas para a Estrada Principal do Outeiro; 

▪ TP-144/17 - Aprova alteração de painel adicional em estacionamento de deficiente. 

▪ No que concerne a implementações, foi executado o projeto TP-48/17 para a Rua Serpa Pinto, 

no Penedo, e procedeu-se ao acompanhamento da execução do projeto TM-161/15 (Av. 

Comandante Gilberto Duarte e Duarte); 

▪ TP-194/17 - Aprova marcas rodoviárias para a Rua Dr. João das Regras, em Tires; 

▪ TP-245/17 - Aprova sinalização vertical para a Rua José Malhoa; 

▪ TP-233/17 - Aprova sinalização para a Rua do Lavadouro, em Trajouce; 

▪ TP-230/17- Aprova marcas rodoviárias para a Rua Silva Porto; 

▪ TP- 256/17 - Aprova sinalização para a Rua Bernardino Moreira, em Rana; 

▪ TP- 258/17 - Aprova sinalização para a Rua Vitor Mendes, em Tires; 

▪ TP- 257/17 - Aprova medidas de redução de velocidade e passadeiras para a Rua D. Pedro de 

Mascarenhas, em S. Domingos de Rana; 

▪ TP-256/17 - Aprova sinalização para a Rua Bernardino Moreira, em Rana; 

▪ TP-251/17 - Aprova sinalização e marcas rodoviárias para a Rua do Progresso, em Matos 

Cheirinhos; 

▪ TP- 254/17 - Aprova reformulação geométrica e marcas rodoviárias para a Rua do Zambujal; 

▪ TP- 182/17 - Aprova marcas rodoviárias na Rua 1.º de Outubro, no Cabeço de Mouro; 

▪ TP- 250/17 - Aprova barreiras físicas na Rua das Rosas, em Matos Cheirinhos; 

▪ TP-176/17 - Aprova sinalização e marcas rodoviárias na Av. Luís Marcelino; 

▪ TM- 222/17 - Envia projeto de pavimentação e sinalização de rotunda, em Trajouce; 

▪ TP-220/17 - Aprova lugar reservado a deficiente na Rua do Rio, em Tires; 

▪ TP-204/17 - Aprova lugar de deficiente na Praceta Infante D. Henrique, em Caparide. 

 



                      
                                                     RELATÓRIO de ATIVIDADES 
                                              e CONTAS de GERÊNCIA | 2017 

 

107 

Relativamente ao acompanhamento e execução de propostas de sinalização, foram executados 

todos os trabalhos previstos e ainda os seguintes: 

▪ Repintura de passadeiras e bandas cromáticas; 

▪ Implementação de sentidos únicos; 

▪ Renovação dos pilaretes com altura irregular e danificados; 

▪ Repintura de marcas de proibição de estacionamento; 

▪ Marcação de lugares de estacionamento. 

 

 

■ TOPONÍMIA 

 

Abriu-se concurso para a execução de peanhas e colocação de placas em muros, bem como para 

a execução de placas e peanhas em cerâmica artística. 

 

Foram efetuadas seis propostas para atribuição de topónimos e duas propostas para alteração 

aos limites de artérias.  

 

Foi feita a proposta de topónimo para a artéria junto do novo Lidl da Abóboda com o nome de 

Rua Luís Amaro Bexiga, natural da Abóboda, benemérito da coletividade desta localidade. 

Alterou-se o limite da Rua Casa de Água, a qual deixou de terminar na Estrada Nacional 249-4 

para acabar em terreno paralelo à Rua Luís Amaro Bexiga. 

 

Obras de construção de várias artérias obrigaram à correção dos limites e colocação da respetiva 

identificação (peanha) no início ou fim da Rua Afonso Baptista de Carvalho, Rua Luís Amaro 

Bexiga e Rua Francisco de Sousa Tavares.  

 

Num destes troços de vias projetadas entre Abóboda e Bairro 25 de Abril foi atribuído o nome 

de Rua Camilo de Oliveira, ator conhecido que durante vários anos residiu nesta freguesia. Após 

a colocação das respetivas peanhas, realizou-se no local uma singela homenagem ao ator. 
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Em Tires, optou-se por regularizar a situação que carece do registo dos topónimos, 

nomeadamente Rua 4 de Dezembro (já com numeração policial) e Rua da Amoreira. Ao mais 

atual foi-lhe atribuído o nome de Praceta 4 de Dezembro, implicando a colocação das placas 

toponímicas em cerâmica conforme regulamento, pois as existentes eram em mármore. Após 

diálogo com os fregueses no local e porque existe apenas uma moradia na parte designada por 

Rua das Amoreiras, cujo proprietário não contactou esta autarquia, irá ser proposta a alteração 

de limite da Rua 4 de Dezembro, conforme vontade expressa pela restante população. 

 

Também foi proposto o topónimo para um impasse no Bairro Cabeço do Cação, em Trajouce, ao 

início da Rua S. Domingos de Gusmão e que se designou de beco com o mesmo nome da artéria.  

 

Outra proposta está relacionada com as escadinhas em Tires situadas entre a Rua 25 de Abril e 

Rua Domingos dos Mártires. Após consulta aos familiares, deu-se o nome (alcunha) de um 

morador antigo e conhecido por todos. O espaço passou a designar-se por Escadinhas do 

Caramãe.  

 

Foi ainda realizada uma proposta a pedido da Câmara Municipal de Cascais para atribuição do 

topónimo Rua Comandante Jorge Albuquerque à nova artéria que liga a Av. Amália Rodrigues à 

Estrada José Justino dos Anjos (na zona de Alto da Barrada) proposta que foi reprovada em 

reunião de junta.  

 

 

Empreitada de colocação de placas e execução de peanhas - 2017 
Locais Artérias Placas no 

muro 
Peanhas 

Polima Rua de Freiria 
Largo do Ferraxixa 

1c/ 
1c/ 

 

Tires/Bº das Coveiras Beco João de Deus 1  

Tires/junto ao Campo de 
Futebol 

Rua Fernanda Baptista  2 

Tires Rua Dinis Dias 1  

Talaíde 
 

Rua de Sertório 2 c/ 
1 c/  

 

Abóboda Rua das Romeiras 
Rua Casa de Água 

1c/ 
1c/ 

 

Caparide Rua do Pombal 1c/  

Caparide/Bº da Sabelha Rua da Nascente 1  

Tires (*) Rua da Amoreira 
Rua 4 de Dezembro 
Praceta 4 de Dezembro 

1c/         
 2 c/ 

1 

 
 

Madorna Rua Dia Mundial da Criança 1  

Trajouce/ Bº Cabeço de Beco S. Domingos de Gusmão 1  
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(*) Houve alteração aos limites e aguardamos deliberação. 
 

 

Solicitado pela Divisão de Assuntos Patrimoniais e Expropriações da câmara e requerido por uma 

munícipe, enviou-se um esclarecimento acerca da Rua Isabel Castro situada no Alto do Espargal, 

em Caparide, que se prende com o facto de se ter atribuído nomenclatura à artéria que está 

localizada numa zona de génese ilegal. A artéria em causa é a única via de acesso às moradias e 

é utilizada pelos moradores há mais de meio século. A proposta do topónimo teve a finalidade 

de resolver os mais elementares problemas dos moradores e contou com o deferimento da 

câmara.  

 

Foi recebida uma reclamação de uma moradora na Rua Maria Leite. Realizou-se uma visita ao 

local, tendo ficado esclarecido o facto de se tratar de uma zona de génese ilegal e que o 

topónimo é importante para a localização dos respetivos moradores.  

 

Foram dadas respostas a três reclamações alusivas à Praceta Gomes Leal, em Matarraque, à Rua 

Dinis Dias, em Tires, e à Rua de Freiria, em Polima, tendo os problemas existentes sido 

resolvidos.  

 

Procedeu-se à reorganização das pastas com os processos de toponímia pelas localidades da 

freguesia e os respetivos bairros, tendo a informação ficado mais acessível a outros funcionários 

que precisem de efetuar alguma consulta. 

 

Efetuou-se arquivo diverso e foi feito o habitual atendimento ao público no que diz respeito à 

toponímia e à numeração policial.  

 

 

 

 

Cação 

Matos-Cheirinhos Av. dos Lusíadas 1c/ 
1c/ 

 

Matos-Cheirinhos/ 
Abóboda 
 

Rua Camilo de Oliveira 
Rua Afonso Baptista de Carvalho 
Rua Luís Amaro Bexiga 
Rua Francisco Sousa Tavares 

 2 
1 
1 
1 

Total  19 7 
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■ ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO 

 

Ao longo de 2017 realizaram-se as seguintes aulas na Escola Fixa de Trânsito: 

 

 Escolas  
da  

freguesia 

Escolas  
oficiais  

do  
concelho 

Escolas  
oficiais 

fora  
do concelho 

Escolas  
de  

ensino  
particular 

Psicologia  
do Tráfego  

e Segurança 
Rodoviária** 

Gerações  
no Trânsito 

(centros  
+ ATLs) 

N.º total  
de aulas 

 
60 

 
03 

 

 
03 

 
03 

 
23 

 
6 

N.º total  
de alunos 

 
1394* 

 

 
77 

 
131 

 
70 

 
587 

 
50 idosos 

60 crianças 

* Os alunos da freguesia visitam a escola duas vezes em cada ano letivo, registando-se um total de 2812 
presenças. 

** Aulas aos alunos de 9.º ano das escolas Frei Gonçalo de Azevedo e Matilde Rosa Araújo, que 
decorreram nos respetivos estabelecimentos de ensino. No âmbito do projetos “Adolescer no Trânsito, 
os jovens beneficiam de dois módulos, um de Psicologia do Tráfego e outro de Segurança Rodoviária (90 
minutos cada).  

 

 

No dia 25 de janeiro, comemoraram-se os 28 anos de atividade da Escola Fixa de Trânsito. A 

iniciativa contou com a colaboração da PSP – Escola Segura e teve como objetivo sensibilizar 

pais e comunidade para a segurança rodoviária. A Escola Padre Agostinho da Silva aceitou 

participar na celebração, onde alunos da turma do 3.º ano, conjuntamente com os agentes, 

efetuaram uma ação de fiscalização rodoviária à porta daquele estabelecimento de ensino. 

Posteriormente, os convidados e participantes dirigiram-se para as instalações da EFT. A festa 

contou a presença de várias entidades que, de alguma forma, estiveram ligadas durante estes 

anos à escola e professores dos vários estabelecimentos de ensino da freguesia, assim como da 

secretária adjunta da Educação, Dra. Alexandra Leitão. 

   

Entre os dias 18 e 23 de maio, proporcionou-se aos 380 alunos do 4.º ano das escolas públicas 

da freguesia um passeio destinado a assinalar o final de um ciclo de aprendizagem na Escola Fixa 

de Trânsito. O local escolhido para fazer a festa foi a Quinta da Escola, um centro de educação 

ambiental a funcionar em Alvados, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, onde se 

realizaram inúmeras atividades lúdico-desportivas.  
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Na última semana de junho, o equipamento recebeu "Gerações no Trânsito: aprender não tem 

idade”, onde idosos dos centros de dia e crianças do ATL mais próximo desse centro se 

deslocaram à EFT para realizar um projeto conjunto. Realizaram-se seis ações, num total 

aproximado de 50 idosos. 

 

A EFT foi visitada pelo presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, André Rijo, e pela 

sua comitiva. Na presença da presidente desta junta, os técnicos da EFT apresentaram a 

metodologia pedagógica e científica utilizada no presente momento.  

 

Destaca-se ainda a preparação das respetivas aulas para o ano letivo 2017/2018, o contacto com 

todas as escolas da freguesia, a fim de organizar o calendário, e com diversas entidades, com o 

intuito de solicitar /adquirir materiais pedagógicos e científicos para a EFT.  

 

■ ESPAÇOS VERDES E MANUTENÇÕES 

 

Ao longo do período em análise, foram levadas a cabo as seguintes intervenções: 

 

Manutenção de jardins (incluindo Cevares) 

▪ Manutenção dos espaços a cargo da autarquia e verificação de reclamações dos munícipes. 

 

Sistemas de Rega 

▪ Controlo e manutenção dos sistemas de rega dos espaços verdes e substituição de materiais 

avariados e danificados, bem como reparação de roturas existentes e verificação de 

reclamações dos munícipes neste âmbito. 

 

Parques Infantis 

▪ Levantamento das necessidades de cada parque infantil para providenciar a reparação ou 

substituição de equipamentos;  

▪ Limpeza e corte de ervas, bem como a manutenção e conservação dos mesmos; 

▪ Verificação de reclamações dos munícipes. 

 

Eventos 

▪ Acompanhamento dos eventos levados a cabo pela autarquia. 
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Transportes 

▪ Realização de diferentes transportes no âmbito das ações da junta, bem como apoio a várias 

instituições na freguesia na recolha de alimentos e transporte de materiais. 

 

Tempos Livres 

▪ Nos meses de julho e agosto, o serviço contou com o auxílio dos jovens dos Tempos Livres no 

período da manhã na manutenção dos espaços verdes e parques infantis. 

 

Manutenções 

▪ Intervenção nos diferentes equipamentos da autarquia; 

▪ Apoio ao colega das obras na sua ausência; 

▪ Verificação e acompanhamento de situações anómalas existentes na freguesia, alvo ou não, 

de reclamação dos munícipes; 

▪ Fiscalização de todos os espaços verdes, incluindo os que estão a cargo da Cascais Ambiente; 

▪ Verificação de reclamações dos munícipes. 

 

Escolas 1.º Ciclo e Secundárias 

▪ Manutenção dos espaços verdes e recintos das escolas básicas e secundárias, implicando a 

poda de árvores, corte de relvados, sebes e de mato, limpeza de canteiros, reparação de avarias 

e roturas de água (o corte de relvados e a limpeza é feita pela CERCICA conforme protocolo 

estabelecido entre a instituição e esta junta de freguesia); 

 

Mercado 

▪ Realização da limpeza das instalações todas as sextas e sábados com o recurso a varredoura, 

sopradores, vassouras e pás, e quinzenalmente às segundas. 
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■ SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL 

 

Foi atribuída uma menção honrosa à equipa da PSP de Trajouce, enaltecendo o seu empenho 

na segurança, no apoio aos idosos e vítimas de violência doméstica. 

 

Colaboração com a campanha "Acarinhe sem limites", promovida pela PSP - Polícia de Segurança 

Pública na época do ano em que se verifica um maior número de casos de abandono de animais. 

A junta associou-se a esta causa, relembrando que é possível e que é um dever denunciar casos 

de maus tratos e de abandono. 

 

A junta, a Associação Empresarial do Concelho de Cascais e a Polícia de Segurança Pública 

levaram a cabo nas instalações da autarquia uma ação de sensibilização junto da população 

sobre a nova nota de €20, que entrou em circulação em novembro. 

  

O executivo procurou ainda estar representado em todos os eventos promovidos relacionados 

com o pelouro. 

 

 

■ CULTURA 

 

A junta realizou um concerto-tributo a João Aguardela, músico que ficará para sempre associado 

ao hino “Vida de Marinheiro”, de Sitiados, banda que fundou em 1987 e que o catapultou para 

o sucesso nos anos noventa. A iniciativa decorreu no dia 17 de fevereiro nas instalações da Igreja 

Cristã Manancial de Águas Vivas (ICMAV), em Polima. No dia seguinte foi inaugurada na sede 

desta autarquia uma exposição sobre a vida e obra de João Aguardela na presença de familiares, 

de amigos, de vizinhos e fãs. Compreendendo desde fotos a galardões, passando pelas guitarras, 

posters e t-shirts do músico, entre outras curiosidades, a mostra focou não só a sua infância, 

como o seu percurso artístico. 

 

Assinalando o Dia Internacional da Mulher, a junta distribuiu flores entre as professoras e 

auxiliares das escolas públicas do 1.º ciclo do Ensino Básico. 
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Organizou-se uma apresentação da adaptação do espetáculo “Charlie e a Fábrica de Chocolate” 

pela Escola de Dança Ana Mangericão (EDAM) para cerca de 300 alunos das escolas da freguesia 

nas instalações da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas (ICMAV), em Polima.  

 

Celebrando o 43.º aniversário da Revolução dos Cravos, a junta promoveu um conjunto de 

iniciativas gratuitas no complexo desportivo da freguesia, procurando mobilizar as diferentes 

faixas etárias da população. Na manhã do feriado, decorreu o tradicional hastear das bandeiras, 

ao som do Hino Nacional pela Banda do Grupo de Solidariedade Musical e Desportivo de Talaíde, 

e a largada de pombos proporcionada pela Sociedade Columbófila de S. Domingos de Rana.  

 

A presidente da Junta de S. Domingos de Rana integrou, enquanto madrinha, a Marcha de 

Talaíde. 

 

Organizado pela Academia Sulydance e esta junta de freguesia, o Festival de Dança de São 

Domingos de Rana decorreu no Auditório do Colégio Marista de Carcavelos. Tratou-se de um 

evento destinado a todos os que amam a dança, onde estiveram representadas inúmeras 

escolas e academias. 

 

O Espaço Museológico Ilídio Carapeto continua a funcionar em Outeiro de Polima, despertando 

a curiosidade de visitantes oriundos não só de S. Domingos de Rana, mas também de residentes 

no concelho de Cascais e municípios limítrofes. Foi com enorme pesar que tomámos 

conhecimento do falecimento do artesão no princípio do mês de novembro.   

 

O executivo procurou ainda estar representado em todos os eventos promovidos na freguesia 

relacionados com o pelouro. 
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■ ASSOCIATIVISMO E DESPORTO 

 

Procedeu-se à atribuição dos subsídios mediante as candidaturas ao apoio às atividades 

concedido por esta autarquia. Cumprindo o Regulamento do Apoio ao Associativismo, voltaram 

a ser atribuídas lembranças a todas as coletividades que celebraram o seu aniversário ao longo 

do ano.  

 

Realizou-se, em janeiro, uma reunião de trabalho com as coletividades da freguesia. 

 

A autarquia promoveu a XXXIV Corrida da Juventude, iniciativa que procurou assinalar o Dia da 

Juventude na freguesia e mobilizar as camadas mais jovens da população para a prática da 

modalidade.  

 

No âmbito do Projeto "Freguesia em Movimento", a Associação Sistemas de Krav Maga Kapap, 

em parceria com a International Krav Maga Federation (IKMF) Portugal, realizou, em janeiro, um 

seminário da modalidade no Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana. A iniciativa contou 

com a participação de 30 atletas e de um professor israelita.  

 

Também Bernardo Babel, vencedor do Irish Open na categoria K1 67 kg, e outros elementos da 

K.O. Team deram uma aula gratuita de Muay Thai à comunidade. A iniciativa decorreu em março 

em Trajouce, inserindo-se igualmente no projeto "Freguesia em Movimento", que procura 

desafiar os residentes a praticar desporto. 

 

O complexo foi, uma vez mais, escolhido para acolher as celebrações do 25 de Abril levadas a 

cabo por esta autarquia, compreendendo, entre outras iniciativas, a realização do XIV Passeio 

de Cicloturismo e o VIII Torneio Infantil de Futsal. 

 

Com o apoio desta junta, o Núcleo de Atletismo da Zona da Abóboda (NAZA) levou a cabo, na 

manhã de 14 de maio, a XVII edição da Milha Urbana de S. Domingos de Rana, evento desportivo 

que integrou as provas de Elite e o Troféu de Atletismo do Concelho de Cascais. 

 

O complexo recebeu a Zumba Colors Party, iniciativa que contou com o apoio desta junta e que 

mobilizou cerca de 300 pessoas. 
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A Conceição da Abóboda foi, uma vez mais, palco de LAB Xperience Series, competição 

organizada pelo OCR Portugal Lab com o apoio da junta.  

 

O 1.º Encontro Internacional de Capoeira "Somente Elas" decorreu no complexo, com o apoio 

desta junta, bem como o estágio de Karaté das Escolas de Lisboa do Centro Português de Karate 

(CPK). 

 

Esta junta promoveu o VI Torneio de Xadrez de S. Domingos de Rana no complexo desportivo 

da freguesia. Procurando incentivar a prática da modalidade no território, a iniciativa realizou-

se no âmbito do Campeonato Distrital de Jovens de Semi-Rápidas da Associação de Xadrez de 

Lisboa, parceira da autarquia neste projeto. 

 

A junta apoiou a realização no complexo desportivo do Ultimate Kombat, evento de Kick Boxing 

e Muay Thai promovido pela KO Team Portugal. A iniciativa mobilizou inúmeros praticantes e 

apreciadores de desportos de combate. 

 

A junta procurou estar representada em todos os eventos levados a cabo no âmbito deste 

pelouro. 

 

 

■ EDUCAÇÃO 

 

No âmbito de protocolo de colaboração existente, a autarquia apoiou as iniciativas da turma de 

desporto de currículo alternativo do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, como a 

viagem da turma 7.º H a Madrid. 

 

Esta junta estabeleceu uma parceria com a Associação de Educação Popular do Zambujal, com 

enfoque no trabalho com as famílias, onde a estratégia primordial assenta no aconselhamento 

parental.  

  

A junta de freguesia e o SISEP assinaram um acordo com a finalidade de desenvolver cursos de 

formação certificados a residentes no território nas áreas de Hotelaria e Restauração, Gestão e 
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Administração, Secretariado e Trabalho Administrativo, Marketing e Publicidade e Serviço de 

Apoio a Crianças e Jovens.  

 

No final de março arrancou o Orçamento Participativo (OP) Escolar em S. Domingos de Rana 

para as turmas do 4.º ano do 1.º ciclo de todos os estabelecimentos de ensino públicos da 

freguesia, projeto que pretendeu incentivar a participação cívica dos alunos na gestão e 

melhoria das suas escolas, implicando a apresentação de propostas. Terminou, em junho, a fase 

seguinte, com a realização de uma assembleia inter-escolas para apresentação, discussão e 

votação dos projetos na sede da junta, na qual estiveram presentes os representantes das 

turmas do 4.º ano dos 12 estabelecimentos de ensino públicos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da 

freguesia.  

 

A junta lançou a "Academia Sénior - Casa do Conhecimento", com o intuito de constituir um 

corpo docente, formado por cidadãos seniores que, em regime de voluntariado, se proponham 

a partilhar a sua formação académica ou organizar módulos que transmitam as suas 

experiências e conhecimentos profissionais adquiridos ao longo da vida.  

 

A Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana recebeu uma vez mais a fase final do Concurso 

de Leitura do Concelho de Cascais. A iniciativa que procura fomentar o hábito da leitura no 1.º, 

2.º e 3.º ciclos voltou a merecer o apoio desta autarquia.  

 

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Criança, a junta entregou uma t-shirt alusiva à data 

aos alunos das escolas do ensino básico e dos jardins de infância públicos da freguesia. Após ter 

desafiado os estabelecimentos de ensino a participar num concurso de desenho, a autarquia 

submeteu as obras a votação na sua página de facebook, tendo o desenho de Caparide obtido a 

vitória. O trabalho foi assim o escolhido para figurar em todas as t-shirts oferecidas às crianças. 

 

À semelhança do ano letivo de 2016/2017, esta autarquia continua à frente das AAAFs, AECs e 

CAFs da Escola de Caparide, assumindo iguais responsabilidades na Escola de Outeiro de Polima. 

Nesse âmbito, foram promovidas diferentes atividades no período de férias escolares. 

 

Ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, o banco de recolha, troca e entrega de manuais 

escolares da junta funcionou o edificío-sede, promovendo a reutilização dos livros e 
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disponibilizando gratuitamente todas as obras que foram entregues nos serviços desta 

autarquia.  

 

A tradicional distribuição de lembranças realizada pela junta voltou a alegrar os mais de 1800 

alunos das escolas públicas do 1.º Ciclo do ensino básico e jardins-de-infância da freguesia na 

quadra natalícia.  

 

Ultimou-se a entrega dos Prémios de Mérito e Excelência Escolar de S. Domingos de Rana, tendo 

ainda sido atualizado o regulamento para atribuição de bolsas de estudo a alunos universitários. 

 

O executivo procurou estar representado em todos os eventos relacionados com o pelouro.  

 

 

■ CIDADANIA 

 

Enquanto parceira, a junta participou nas reuniões do Orienta.te, projeto que funciona na 

Estudantina Recreativa de S. Domingos de Rana. Esta autarquia disponibilizou ainda uma mesa 

de matraquilhos ao grupo de jovens. 

 

A junta esteve representada nas Jornadas Formativas "Exclusão Social e Criminalidade", levadas 

a cabo pela Orientar - Associação de Intervenção para a Mudança. Os temas apresentados pelos 

vários intervenientes focaram o trabalho de inclusão de ex-presidiários e presidiários. 

 

O executivo procurou marcar presença nos eventos relacionados com o pelouro. 

 

 

■ JUVENTUDE 

 

Acordo de Parceria: AIESEC 

A AIESEC é uma organização não governamental que possibilita o desenvolvimento pessoal e 

profissional de jovens estudantes através de programas de trabalho em equipa, liderança e 

intercâmbio. Está presente em 127 países, com mais de 86.000 membros e 8000 organizações 

parceiras, sendo a maior organização mundial de estudantes. O responsável do pelouro reuniu 
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com a AIESEC-ISCTE no dia 2 de novembro, em articulação com a Escola Frei Gonçalo de 

Azevedo.  

Foi aprovado, em reunião de executivo do dia 22 de novembro, o Acordo de Parceria com a 

AIESEC-ISCTE para o desenvolvimento do projeto “Footprint”, que trata temas como as energias 

renováveis e a reciclagem, proporcionando, simultaneamente, uma experiência multicultural e 

de aprendizagem e desenvolvimento do inglês através de um voluntário internacional que 

desenvolverá atividades de sensibilização ambiental junto dos alunos da Escola Frei Gonçalo de 

Azevedo. 

 

Cidades Amigas das Crianças 

A autarquia continuou a estar envolvida na construção, planeamento e implementação das 

medidas do programa da UNICEF “Cidades Amigas das Crianças”, quer através dos projetos e 

ações desenvolvidas para 2018, quer no apoio técnico à implementação dessas mesmas 

medidas. A junta de freguesia participou: 

 

Âmbito Reuniões 

Candidatura à UNICEF 11 de abril 

Plano de Ação 27 de junho 

Plano de Ação 17 de outubro 

Plano de Ação 31 de outubro 

I Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens de Cascais 20 de novembro 

 

 

Capital Europeia da Juventude 

Foi articulado, entre a junta e a organização da Capital Europeia da Juventude, uma proposta de 

organização do Parlamento Europeu dos Jovens na Freguesia. 

 

Cultura Social 

A Junta foi parceira da Câmara Municipal de Cascais no projeto “Cultura Social”, que promove a 

ocupação dos tempos livres dos jovens nas férias de verão, recebendo os candidatos e 

integrando-os em diferentes departamentos. 
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Orienta.te 

Organização conjunta entre os jovens do Orienta.te, a junta de freguesia e a Santa Casa da 

Misericórdia de Cascais para a ação “Pop.up” e que teve lugar no Centro de Convívio Natael 

Rianço, na Abóboda, numa partilha de experiências intergeracionais. Presença ainda na reunião 

do consórcio e na Festa de África, organizada pelo Orienta.te. 

 

Outros Eventos 

O executivo procurou ainda estar representado em todos os eventos promovidos relacionados 

com o pelouro. 

 

 


