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NOTA INTRODUTÓRIA
Gostava de iniciar esta nota introdutória com aquela que julgo ter sido a melhor
notícia recebida neste primeiro trimestre de 2019:
A aprovação da nossa candidatura a mais uma geração do Programa Escolhas
constitui-se como a principal noticia que recebemos neste primeiro trimestre do
ano que agora iniciamos.
Pretendemos que esta nova geração do Orienta-te venha a constituir-se ainda
mais como uma resposta comunitária alargada e com correspondência efetiva
relativamente a tudo aquilo que são as vivências dos agrupamentos de Escolas,
da localidade da Rinchôa e do Bairro onde o projeto se insere.
O nosso desafio é o de transformar o Orienta-te cada vez mais num ponto de
encontro e de dinamização comunitária de todo um território que sofre
claramente com uma densidade urbana por oposição à ausência de tecido
associativo.
Compete ao corpo técnico do Orienta-te, não só cumprir com os objetivos
protocolados com o Programa Escolhas, como também trabalhar cada vez mais e
melhor o tecido social que envolve o projeto.
O Orienta-te tem de ser uma ferramenta da Junta de Freguesia. A chave
identitária numa localidade desprovida de tradição associativa.
Rio de Mouro é hoje em toda a expressão do seu território uma Terra amiga da
Cultura e do Associativismo.
Sentimos cada vez mais que a nossa carta de valores se encontra a ser
devidamente trabalhada.
História, Identidade e Tradição.
História permanentemente invocada nas inúmeras efemérides que vamos
evocando e celebrando.
Identidade que aparece reforçada cada vez mais através de um tecido
associativo hoje disperso pelo território geográfico, pujante e afirmativo.
Tradição permanentemente vincada e celebrada por uma Junta de Freguesia que
não tem qualquer pejo em assinalar que pretendemos buscar o desenvolvimento
futuro com os olhos postos no nosso passado.
Temos por isso uma oferta Cultural diversificada e heterogénea.
Que valoriza os artistas locais e as melhores salas do nosso município.

3

Da Música ao Teatro a verdade é que temos tido a preocupação permanente de
pelo menos uma vez em cada trimestre oferecermos à nossa população respostas
inovadoras, congregadoras e que estimulem a participação coletiva.
No domínio do espaço público mantemos um cuidado permanente com a
requalificação urbana e espaços verdes.
Plantámos novas árvores e mantemos um trabalho de cooperação permanente
com a Câmara Municipal de Sintra no domínio das obras que têm vindo a ser
realizadas na nossa freguesia.
O Parque Linear da Ribeira da Serra das Minas avança de forma incontestável e a
ciclovia começa a dar os seus primeiros passos.
Bancos de jardim, reparação de calçadas e um trabalho muitas vezes inglório na
recolha de monos.
139 toneladas de lixo e monos recolhidos pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro
nos primeiros três meses deste ano.
Temos um longo caminho pela frente quer na sensibilização quer na apropriação
das pessoas do seu espaço público.
Com mais de 13000 contentores espalhados pelo município não é possível pedir ao
serviço público que entregue uma prestação de serviço de recolha permanente.
Tal Política conduziria a uma catástrofe financeira de difícil perceção.
Temos por isso de apostar em três vetores fundamentais:
-Aumento da sensibilização; Aumento do sentimento de apropriação do espaço
público pelos cidadãos e aumento da repressão.
Estou absolutamente persuadido que só com a junção destes três vetores
poderemos ter algum sucesso na redução clara da quantidade de resíduos que
depositamos e recolhemos.
139000 quilogramas de lixos e entulhos é um número que deve exigir de todos uma
profunda reflexão.
Claro que poderemos perder o nosso tempo e energia com politiquice manhosa e
de vão de escada.
Mas perderemos dessa forma o foco na raiz do problema e hipotecaremos assim o
futuro coletivo das nossas populações e comunidades.
É relativamente fácil fotografar um ou outro contentor mais repleto e colocar a
girar nas redes sociais.
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É muito mais complexo atacar a raiz do problema e trabalhar a resolução
definitiva.
Fica fácil num debate trauliteiro e pouco consciencioso do futuro que queremos ir
a ferramentas como o google maps e recuar até 2009 e ver que afinal os
problemas até são semelhantes.
Preferimos concentrar as nossas atenções na diversificação de Políticas que
possam ajudar o problema que está longe de ser um exclusivo do município de
Sintra.
A nossa Universidade Sénior prossegue um trabalho de permanente afirmação
junto dos segmentos mais idosos da nossa população. Com oferta cada vez mais
entusiasmante e diversificada.
Recebemos escritores e autores consagrados numa tentativa clara de entregar a
todos uma oferta de referência.
Continuamos com atividades diárias que permitem afirmar a USCARM como uma
resposta incontornável na prestação de serviço de qualidade às nossas
populações.
Inovar e reinventar é um desafio permanente que não podemos perder de vista.
Em todas as nossas respostas e serviços.
Com respeito por aqueles de que nós necessitam como no domínio da Ação
Social, do Gabinete de Psicologia e da Ludoteca.
A preocupação permanente de cuidarmos da nossa terra e da forma como somos
percecionados por aqueles que aqui vivem.
Neste trimestre foi requalificado o Parque Infantil Jorge Simões de Rio de Mouro
Velho.
Estamos a cumprir com o objetivo de requalificar de forma aprofundada um
Parque Infantil por trimestre.
Construímos Varge Mondar, Parque Urbano da Rinchoa e encontra-se em fase final
de construção o Parque Infantil da Serra das Minas.
Se levarmos em linha de conta que está já garantida a construção dos parques
infantis de Vale Mourão e dos Casais de Mem-Martins, resulta claro que temos nos
nossos mandatos um balanço de 5 novos parques infantis construídos de raiz o que
nos obriga a esforços de manutenção que têm de ser levados em linha de conta.
Aumentar em 50% o número de parques infantis representa um aumento de
serviço, mas igualmente um aumento de responsabilidade.
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Se associarmos este aumento de parques infantis ao igual aumento de parques
biosaudáveis fica fácil de perceber que o espaço público está mais qualificado,
mas que está igualmente mais exigente para quem tem de gerir recursos de
manutenção.
Continuaremos a trabalhar a par entre a necessidade de reforçar respostas e
manter as respostas mais antigas em perfeitas condições de utilização.
O primeiro trimestre deste ano de 2019 continua por isso a mostrar uma Junta de
Freguesia cada vez mais dinâmica e pró-ativa na defesa do nosso território e suas
populações.
Estamos cada vez mais convencidos de que Rio de Mouro se pode configurar
como uma marca de qualidade no tecido urbano do município de Sintra e da
área metropolitana de Lisboa.
Tudo faremos para que nos mais diversos domínios possamos continuar a afirmar o
orgulho e o sentimento de pertença a uma terra que terá porventura vivido
demasiado tempo afastada do mundo.

Bruno Alexandre Nobre Parreira
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RELATÓ R IO DO PR IM EIRO
TRIMESTRE 2019
AÇÃO SOCIAL
Sendo um dos objetivos da Junta de Freguesia de Rio de Mouro a prossecução dos
interesses próprios da população, que visa o aumento da qualidade de vida dos
seus residentes, o Serviço de Ação Social durante o primeiro trimestre de 2019
desenvolveu as seguintes ações:



No âmbito dos 224 Atendimentos Sociais efetuamos o encaminhamento de
alguns indivíduos / famílias desfavorecidas, que se encontravam em situação
de fragilidade, de acordo com as necessidades apresentadas para as
diferentes respostas da Freguesia, nomeadamente para o Centro Comunitário
e Paroquial de Rio de Mouro, REFOOD, Câmara Municipal de Sintra entre
outras. Realizamos 7 visitas domiciliárias1, algumas das quais em conjunto com
o Serviço de Proximidade da PSP de Rio de Mouro, Saúde Pública, Segurança
Social entre outras entidades locais. Neste trimestre foram atribuídos 10 apoios
extraordinários para pagamento de faturas de água, luz, gás, e para aquisição
de títulos de transporte para comparecerem a consultas médicas e
convocatórias do IEFP. Foram realizados 3 pedidos de habitação social à
Câmara Municipal de Sintra.



Foram disponibilizadas informações via telefone, e-mail e/ou presenciais e
elaboradas informações sociais, nomeadamente para o Ministério Público,
Segurança Social de Sintra, Câmara Municipal de Sintra, ACES Saúde do
Hospital Fernando da Fonseca entre outras entidades locais.
Relativamente às problemáticas apresentadas, importa referir que grande
parte das situações são multiproblemáticas, sendo difícil identificar apenas
uma delas. As problemáticas identificadas com maior incidência no âmbito
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dos atendimentos são: o desemprego e o trabalho precário, que está
correlacionado

com

os

baixos

rendimentos

e

as

fracas

habilitações

académicas.
Neste sentido, o apoio alimentar tem sido uma das preocupações na área da
ação social, tendo em conta o elevado número de desemprego, a situação
socioeconómica do País e o grande número de pedidos que nos são
direcionados. Assim sendo e na sequência dos atendimentos, sempre que a
situação se justifique, é atribuído no imediato um kit de emergência com alguns
bens alimentares. Neste trimestre atribuímos 40 kits de emergência alimentar.
Os bens alimentares em género são doados por particulares; por campanhas
de recolha de alimentos realizadas pelas Associações/Instituições da Freguesia;
Pólo Alimentar da Câmara Municipal de Sintra e em iniciativas por parte dos
participantes dos Projetos do Pelouro do Desporto, nomeadamente no Projeto
Rio de Mouro Mexe Contigo e Passeios Pedestres.



Nos meses de Janeiro e Fevereiro doámos á REFOOD de Rio de Mouro massa e
arroz, para entregarem como complemento às famílias beneficiárias do apoio
alimentar.



No início do mês de janeiro foi solicitado á Câmara Municipal de Sintra,
alimentos para reforçar a “Dispensa Solidária”, uma vez que aqueles que
disponhamos não eram suficientes para compor os nossos kits de emergência
atribuídos às famílias, no âmbito dos atendimentos sociais.



No seguimento desse pedido foram doados os seguintes produtos: enlatados
(salchichas, atum, grão e feijão); leite; Arroz / massa; cereais; papas; bolachas;
azeite / óleo, e produtos de higiene (pastas dentífricas, escovas dos dentes, gel
de banho e shampoo).
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Alimentos doados pela Câmara Municipal de Sintra



No âmbito do Programa de Emergência Alimentar, da rede solidária de
cantinas

sociais,

foram

encaminhadas

várias

famílias

para

o

Centro

Comunitário de Rio de Mouro, Refood e Igreja Adonai.



Todos os meses comparticipamos na aquisição de medicamentos às famílias
mais carenciadas da Freguesia, conforme quadro abaixo:
Mês

Nº de famílias apoiadas

Janeiro

37

Fevereiro

35

Março

43

De referir que todos os meses são rececionados novos pedidos e reavaliados e/ou
encaminhados

processos

já

existentes

de

acordo

com

as

necessidades

apresentadas. Foram encaminhadas algumas situações para o Programa da
Farmácia Acessível da Câmara Municipal de Sintra, que apoia indivíduos com mais
de 65 anos de idade.



Relativamente ao Projeto - “Bebé Cuida”, que consiste em apoiar famílias
residentes na freguesia, com parcos recursos económicos, que tenham
dificuldade na aquisição do leite para os filhos até 1 ano de idade, foram
apoiadas, com duas latas de leite por mês, cinco famílias nos meses de janeiro,
fevereiro e março.
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Latas de Leite Protocolo Nestlé


No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo foram rececionadas e
analisadas várias candidaturas das entidades locais com sede, e/ou com
intervenção na freguesia.



Foram rececionadas, analisadas e remetidas diversas candidaturas para a
Câmara Municipal de Sintra, mais especificamente para o Programa do Fundo
de Emergência Social. A maioria destas candidaturas foram para apoio à
renda ou pagamento da prestação do crédito habitação, para aquisição
gratuita de óculos, no âmbito do Protocolo entre o Município de Sintra e a
Essilor Portugal e ao Banco de Recursos.



No âmbito das reuniões de Comissão de Acompanhamento à Família (CAF)
realizamos 3 reuniões. Estas reuniões têm como objetivo dar resposta a
situações mais complexas e junto com os parceiros verificar as respostas mais
adequadas de acordo com a situação apresentada. Os parceiros de CAF são:
a Câmara Municipal de Sintra: Divisão de Saúde e Ação Social/ Divisão de
Habitação e Serviços Comunitários, Instituto de Segurança Social Sintra - Sintra,
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – Sintra Ocidental, ACES
Sintra, Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos – Fitares, CECD de
Mira Sintra, Centro Comunitário da Paróquia de Rio de Mouro, Associação
Juvenil Ponte, Gabinete de Ação Social do Agrupamento de Escolas Leal da
Câmara, Policia de Segurança Pública, CINTRA, CERCITOP, Centro Lúdico de
Rio de Mouro e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Rio de
Mouro.

10



O Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia (CSF) de Rio de Mouro
reuniu-se no dia 10 de janeiro para, em conjunto, analisar e concluir a
elaboração do Relatório de Atividades, relativo ao ano de 2018 e o Plano de
Ação de Atividades para o ano de 2019.



No dia 14 de janeiro, no seguimento da elaboração do Plano de Ação de
Atividades para o ano de 2019 da Comissão Social de Freguesia, reunimos com
a Dra. Ana Teresa Barata, da Divisão de Saúde e Ação Social (DSAS),
responsável pelo projeto “Sessões Faço E Sou” para, em conjunto, planearmos
as sessões deste Projeto.



Na sequência do trabalho do projeto da Rede Social e no âmbito do Programa
Operacional às Famílias Mais Carenciadas (PO APMC), realizaram-se dois ciclos
de Formação sobre “Gestão do Orçamento Familiar”, que decorreram nos dias
16 e 17 de janeiro, no horário compreendido entre as 9h30 e as 12h30, nas
instalações da Junta de Freguesia de Rio de Mouro. O objetivo desta formação
foi dotar famílias de Rio de Mouro de conhecimentos e ferramentas ao nível da
gestão do orçamento familiar com o intuito de o aplicarem no seu quotidiano
de forma mais eficaz. Nestas sessões participaram um total de 13 pessoas.

As sessões foram dinamizadas pelo SMIC – Serviço Municipal de Informação ao
Consumidor, cuja avaliação foi muito positiva, tendo alguns formandos sugerido
a realização de outras formações com outras temáticas.
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No dia 23 de janeiro o Serviço de Ação social esteve presente no Centro
Cultural Olga Cadaval para assistir á 7ª edição dos Ciclos Temáticos de
Intervenção

Psicossocial,

organizados

pela

Creche

Sempre

em

Flor e o Centro Social da Sagrada Família com a parceria e patrocínio
da Câmara Municipal de Sintra. O objetivo destes Ciclos são continuar a
promover a troca de ideias, proporcionando um espaço de reflexão e
debate

sobre

temas

de

interesse

na

Intervenção

Psicossocial.

O modelo dos Ciclos compreende a intervenção de oradores convidados
por

cada

sessão,

sucedida

por

debate

alargado

à

audiência.

Estes destinam-se a todos os profissionais que desenvolvem a sua atividade
profissional

na

área

de

intervenção

psicossocial

e

elementos

da

comunidade. A temática deste Ciclo foi “Desenvolvimento Local e Trabalho
em Rede: Desafios de Intervenção Social”. Os oradores que dinamizaram
este ciclo foram: o Dr. Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de
Sintra, o Vereador Dr. Eduardo Quinta Nova (Câmara Municipal de Sintra),
Dra. Ana Gomes (Instituto da Segurança Social), Diretora Clara Pais (ACES
Sintra) e o Intendente Jerónimo Torrado (PSP Sintra).
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No dia 28 de janeiro participamos na Sessão de Esclarecimentos do
Programa Operacional às Famílias Mais Carenciadas (PO APMC), que se
realizou na Casa Pia de Lisboa, no Auditório Jacob Rodrigues (Escola de
Surdos). Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: Atualizações
realizadas à funcionalidade de Execução Física das Operações; Gestão de
IBAN

–

Registo

na

Reembolso/Saldo

no

plataforma
SI

FEAC;

SI

FEAC;

Atualização

Análise

dos

realizada

Pedidos
ao

de

processo

contabilístico da operação; Alterações à Decisão de Aprovação e Pedido
de Alteração – Registo no SI FEAC.



No dia 13 de Fevereiro, participámos na Sessão Nº 2 dos VII Ciclos temáticos
de Intervenção Psicossocial, subordinada ao tema “Intervenção em
contexto de emergência”. Esta sessão realizou-se na Sala Nau do Palácio
Valenças, em Sintra e teve como intervenientes o Comandante Joaquim
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Leonardo dos Bombeiros de Algueirão-Mem Martins e a Dra. Amanda
Fernandes do Hospital Dr. José de Almeida em Cascais.



No dia 17 de Fevereiro, o Serviço de Ação Social e alguns membros do
Executivo da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, estiveram presentes no 1º
aniversário da Refood de Rio de Mouro. Este aniversário foi aberto à
comunidade e contou com a presença para além de famílias e voluntários,
do mentor Hunter Halder, que deu a conhecer a importância do trabalho
desenvolvido pela Refood, em que a principal missão é o combate ao
desperdício

alimentar,

destinando

carenciadas.

14

essas

refeições

às

famílias

mais



No dia 19 de fevereiro reunimos com a Enfermeira Ana Sara Daniel e com a Dra.
Marta da Unidade de Saúde Familiar de Rio de Mouro, com o objetivo de darmos
conhecimento dos recursos da comunidade, com o intuito de estabelecer
ligações promotoras de saúde dos nossos utentes com a comunidade em que se
inserem. Foi feita apresentação de um Projeto intitulado “Prescrição Social”, que
pretende ligar os utentes aos cuidados de saúde primários com os recursos de
apoio existentes na comunidade. Este Projeto pretende melhorar a saúde e o
bem-estar dos utentes, otimizando a utilização dos serviços de saúde do Serviço
Nacional de Saúde. Para além disso pretende potenciar a atuação do Serviço
Nacional na Saúde, por um lado, sensibilizando os profissionais de saúde para o
papel do assistente social na resolução de problemas sociais potencialmente
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nocivos para a saúde dos utentes e, por outro lado, promovendo a criação de
parcerias com o setor comunitário, onde já existem respostas organizadas para
muitas das necessidades sociais dos nossos utentes.



Mensalmente é realizada a distribuição de alimentos do Programa Operacional
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) / Tipologia - Distribuição de
Géneros alimentares e/ou de Bens de Primeira Necessidade, cofinanciado pelo
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC). O Serviço de
Ação Social desta Autarquia efetua o mapa da distribuição dos alimentos e o
Centro Comunitário e Paroquial de Rio de Mouro atua como intermediário para
que esses alimentos sejam entregues às pessoas/famílias mais carenciadas da
Freguesia, conforme quadro abaixo:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março

Nº de pessoas apoiadas
269
269
185

Distribuição de alimentos, no Centro Comunitário e Paroquial de Rio de Mouro, do
PO APMC – Programa Operacional às Pessoas Mais Carenciadas da Freguesia


No âmbito do Projeto “Banco de Ajudas Técnicas”, efetuamos uma entrega de
115kg de tampas de plástico, ao Rotary Club de Sintra. O objetivo desta recolha
de tampas é a oferta de uma cadeira de rodas por parte do Rotary Club, o que
acontecerá quando atingirmos uma tonelada de tampas. O Rotary é uma
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organização internacional de cerca de 1,2 milhão de empresários, profissionais e
líderes comunitários. Os sócios dos Rotary Clubs, conhecidos como rotários,
prestam serviços humanitários, enfatizam altos padrões éticos nas suas profissões e
ajudam a promover a boa vontade e a paz mundial. Há mais de 33.000 Rotary
Clubs em mais de 200 países e áreas geográficas, os quais constituem entidades
apolíticas, não religiosas e abertas a pessoas de todas as culturas, raças e credos.
O principal objetivo do Rotary, o qual está refletido no lema “Dar de Si Antes de
Pensar em Si”, é servir — na comunidade, no local de trabalho e em todo o
mundo. Os rotários desenvolvem projetos comunitários, que visam tratar de
assuntos atuais e de extrema importância, nomeadamente crianças em situação
de risco, pobreza e fome, preservação do meio ambiente, analfabetismo e
violência. Além disso, apoiam iniciativas para a juventude, promovem o
desenvolvimento profissional e patrocinam oportunidades educacionais e
intercâmbio para estudantes, professores e outros profissionais.
Em colaboração com os Serviços Externos desta autarquia, no dia 8 de março,



assegurou-se gratuitamente o transporte de mobiliário a uma família (carenciada),
para apoio na mudança de habitação.



No dia 13 de Março foi atribuída uma habitação social da Câmara Municipal de
Sintra a um agregado familiar constituído por 7 elementos, no seguimento de um
pedido realizado pelo Serviço de Ação Social desta Junta.



Estivemos presentes no dia 14 de março, numa sessão de informação na área da
Deficiência, onde estiveram presentes alguns membros de Instituições ligadas a
esta área, nomeadamente CERCITOP, CECD de Mira Sintra, APADP, Quinta
Essência e Sintra Inclui. Esta sessão foi organizada pela Junta de Freguesia de
Agualva Mira Sintra e decorreu na sala polivalente nas instalações da mesma.



No dia 20 de março, no horário das 10h às 13h, decorreu nas instalações da Junta
de Freguesia de Rio de Mouro, um workshop denominado “Sabores e saberes”.
Esta sessão foi dinamizada em parceria com a Ludoteca “Crescer a Brincar”. Este
workshop teve como objetivo promover a alimentação saudável, equilibrada e
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variada. A população alvo foram beneficiários do Programa Operacional
Alimentar às Famílias Mais Carenciadas da Freguesia (PO APMC), e contamos
com a presença de 15 participantes.

O Serviço de Ação Social esteve presente em uma reunião da Comissão



Alargada da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Ocidental.



Participamos no dia 21 de Março, pelas 14 horas, na Casa da Juventude –
Tapada das Mercês, na elaboração do Plano Municipal de Envelhecimento Ativo,
Saudável e Inclusivo 2019-2023. Este momento de planeamento em conjunto com
outras Instituições, Associações e Juntas de Freguesia do Concelho de Sintra, teve
como objetivo a reflexão das diversas entidades e séniores residentes no
Concelho, com vista á elaboração e concretização de uma estratégia para o
envelhecimento ativo e saudável em Sintra, que se pretende que seja
abrangente, transversal e inclusiva. Esta reunião foi dinamizada pela Câmara
Municipal de Sintra.

 Relativamente ao trabalho de parceria com a Direção Geral de Reinserção
Social, a autarquia recebeu 6 adultos, a quem foi aplicada a medida de Trabalho
Comunitário. Quatro elementos foram integrados na equipa dos Serviços Externos
e dois no Serviço de Limpeza.
 Deu-se continuidade ao projeto “Em Casa com Saúde”, que consiste em efetuar
consultas/ tratamentos ao domicílio. A deslocação dos médicos / enfermeiros do
ACES Sintra é realizada com o acompanhamento de um Enfermeiro de Saúde
Mental, contratado pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro através de uma
viatura cedida pela mesma. São disponibilizadas 5 horas semanais á USF de Rio
de Mouro e á USF ALBA Saúde para a realização destes domicílios.
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CEMITÉRIO

 Efetuaram-se 45 inumações :
o 09 em nichos aeróbios.
o 02 em gavetões alugados por 25 anos.
o 05 em campas perpétuas.
o 20 no Talhão 12.
o 09 entradas de cinzas – 03 em ossário, 05 em campa perpétua e 01 em
jazigo.
 No forno crematório efetuaram-se 348 cremações.
 Efetuaram-se 24 exumações no Talhão 12.
 O Sr. Vogal atendeu presencialmente 05 utentes.
 Diariamente na secretaria efetua-se atendimento e acompanhamento dos
utentes, atendimento presencial e telefónico, bem como a realização de diversas
tarefas administrativas inerentes ao funcionamento da secretaria e atualização
de ficheiros não migrados para a nova aplicação informático do Cemitério e
administração do Cemitério.
 No Cemitério e sempre que não existem serviços fúnebres, os coveiros procedem
à remoção de ervas, corte de relva bem como à varrição de valetas e
arruamentos dos diversos talhões do Cemitério.
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COMUNICAÇÃO, ATENDIMENTO E SERVIÇOS ADMIN ISTR ATIVOS

 Efetuamos, neste período, o atendimento de 5846 fregueses.
 Emitimos 2032 atestados.
 Efetuámos 06 certificações de fotocópias.
 Efetuámos 25 termos de justificação administrativa.
 Elaborámos 58 informações/propostas para reunião de Junta.
 Emitimos declarações para subsídio de transporte aos desempregados em
formação.
 Emitimos declarações e cartões a vendedores nos postos de venda da freguesia.
 Atualizámos o registo dos caninos no SICAFE – Sistema de Identificação e Registo
de Canídeos e Felinos - Registámos 59 canídeos, licenciámos 194 e eliminámos 28.
 Relativamente aos canídeos e na sequência de autos de contraordenação
recebidos da Policia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e da
Polícia Municipal relativos a falta de registo e/ou licença elaborámos e remetemos
aos proprietários notificações para a resolução destas situações.
 Recebemos 1013 e-mails, 363 ofícios e 26 reclamações/sugestões às quais foi dado
o devido encaminhamento.
 Expedimos 96 e-mails e 97 ofícios.
 Emitimos 2619 Guias de Recebimento.
 Emitimos recibos aos vendedores dos postos de vendas.
 O recenseamento eleitoral atingiu os 40 373 eleitores.
 Colaborámos com as campanhas “Papel por Alimentos” e “Tampas que são
Rampas” aceitando várias toneladas de papel e livros escolares e milhares de
tampinhas que foram entregues ao Banco Alimentar e à Câmara Municipal de
Sintra.
 Prestámos o apoio necessário ao Gabinete de Ação Social, nomeadamente na
entrega de receitas médicas e arquivo.
 Prestámos apoio ao Gabinete e de Psicologia nomeadamente com marcações de
consultas e esclarecimentos.
 Apoiámos os utentes da Universidade Sénior e os Pelouros do Desporto, da
Educação e da Cultura e Recreio nomeadamente ao nível de esclarecimentos e
inscrições para atividades e passeios.
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 Prestámos

o

apoio

administrativo

às

iniciativas

dos

diversos

pelouros,

nomeadamente esclarecimentos e inscrições para iniciativas.
 Prestámos apoio às Associações da Freguesia com a organização de processos
para pedidos de seguros e licenças à Polícia de Segurança Pública e Sociedade
Portuguesa de Autores para licenciamento das suas atividades.
 Disponibilizámos mapas da Freguesia a diversas empresas que os solicitaram.
 Atualizámos diariamente o sítio da Junta de Freguesia e a página do facebook.
 Encaminhámos os utentes com ajuda na busca de diversos assuntos no Diário da
República e fotocópias dos mesmos via internet.
 Disponibilizámos jornais e diversas publicações aos fregueses.
 Em colaboração com a AMI disponibilizamos nos serviços administrativos
recipientes para a recolha de telemóveis e consumíveis informáticos para reciclar.
 Fotocopiámos diversos documentos a associações da Freguesia para colaborar no
seu normal funcionamento a nível administrativo.
 Prestámos apoio administrativo às reuniões do Executivo bem como na
elaboração das atas.
 Prestámos apoio administrativo ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia,
nas reuniões da Assembleia de Freguesia e na elaboração das atas.
 Apoiámos presencialmente, via telefone e e-mail, os fregueses no esclarecimento
de dúvidas a todos os níveis e encaminhamento para as diversas entidades.
 Realização de reuniões de Junta descentralizadas na Serra das Minas e no Bairro
da Tabaqueira

21

CONTABILIDADE E TESOURARIA



Arrecadámos diariamente verbas procedentes de diversos serviços.



Efetuámos depósitos bancários.



Procedemos a transferências bancárias e emitimos cheques para pagamentos
aos funcionários, fornecedores e outras entidades.



Demos continuidade ao contrato com uma empresa para apoio ao Pelouro da
Contabilidade. Efetuou as reconciliações bancárias mensais, introduziu os
vencimentos, conferiu documentos e deu apoio à execução orçamental.



Efetuaram-se requisições externas.



Foram classificados
orçamentais.



Classificaram-se os documentos da receita conforme as rubricas orçamentais.



Foram atualizadas as listagens de fornecedores.

os

documentos
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de

despesa

conforme

as

rubricas

CULTURA E ASSOCIATIVISMO
 4º Aniversário do Grupo de Cante Alentejano da AFAPS.

 Concerto dos Reis.
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 Quiz Express na Associação de Recreio e Cultura do Bairro da Tabaqueira.

 1º Aniversário Refood.

24

 Apresentação do livro “Análise Temática da Correspondência entre
Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara” por Celina Arroz na Casa Museu Leal da
Câmara.



Grande Noite de Fados no Grupo Desportivo e Recreativo dos Francos.

25

 Quiz na Ludoteca “Crescer a Brincar” – Rinchoa.

 II Feira de Artesanato do Núcleo de Atividades Desportivas e Culturais do
Concelho de Sintra no Mercado da Serra das Minas.

26

 Concerto Rogério Charraz com a participação da Orquestra do Conservatório
de Música de Sintra no Centro Cultural Olga Cadaval.

 Quiz na Sociedade Recreativa de Albarraque.

27

 Acompanhamento da requalificação da antiga Escola de Varge Mondar
para instalação da Sede da Associação Mãos Libertas.

 III Feira de Artesanato do Núcleo de Atividades Desportivas e Culturais do
Concelho de Sintra no Mercado da Serra das Minas.

28

 Carnaval na Associação de Recreio e Cultura do Bairro da Tabaqueira.

 Festa de Carnaval no Motoclube de Rio de Mouro RockonWheels.

29

 Baile de Carnaval na Sociedade União 1º de Dezembro.

 Enterro do Bacalhau da Associação de Recreio e Cultura do Bairro da
Tabaqueira.

30

 Empréstimo das instalações da Sede de Junta em Rio de Mouro Velho ao
Agrupamento 625 dos Escuteiros para pernoitarem.
 Quiz na Universidade Sénior Criar Afetos de Rio de Mouro.

 Enterro do Bacalhau.

31

 Noite da Mulher na Sociedade União 1º de Dezembro.

 Festival Periferias no Auditório da Igreja de Nossa Sra. da Paz.

32

 Conferência sobre José Cupertino de Ribeiro Júnior pelo Dr. Júlio Cortez Fernandes
na Casa Museu Leal da Câmara.

 Quiz no Grupo Recreativo e Operário de Varge Mondar.

33



Dia Aberto Associação Mãos Libertas.

 Música ao Vivo na Associação de Recreio e Cultura do Bairro da Tabaqueira.

34

 Concerto de Primavera no Auditório de Nossa Sra. da Paz.

 Visita à Futurfiga.

35

DESPORTO


“Rio de Mouro Mexe Contigo” – Zumba do Pavilhão Municipal da Serra das Minas.

 Apresentação de equipas AEBTTRio/Mr. Print – Época 2019.

36

 Passeio Pedestre Parque Urbano do Cacém.

 Visita ao Dojo Samurai.

37

 Cross Run no Parque Urbano da Rinchoa – V Grande Prémio Carlos Correia.

38



Caminhada por Terras de Moncorvo do Grupo Desportivo e Recreativo dos
Francos.

 Passeio Pedestre – Caminho Pedonal Ribeirinho.

39

 61º Aniversário do Grupo Desportivo Rio de Mouro, Rinchoa e Mercês.

 9º Passeio de BTT Miúdos & Graúdos da Associação de Recreio e Cultura do
Bairro da Tabaqueira.

40

 Caminhada Fora d’Horas à Barragem do Rio da Mula.

41

EDUCAÇÃO
 Acompanhamento da ação de sensibilização “O que cai ao chão cai ao
mar” na Escola Padre Alberto Neto.

 Comemoração Dia Mundial da Rádio – Emissão do Clube de Rádio da Escola
Secundária Leal da Câmara no M.U.S.A.

42

 Acompanhamento das obras de requalificação da Escola Básica/Jardim de
Infância Nº 1 da Serra das Minas.

 Acompanhamento das obras de requalificação do ginásio e do refeitório da
Escola Padre Alberto Neto.

43

 Acompanhamento das obras de requalificação da Escola Básica Nº 2 da Rinchoa.

44

 Conselho Eco Escolas do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara.

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara.

45

 Acompanhamento das obras de requalificação da Escola Básica dos Francos.

46

 Desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas de Rio de Mouro.

 Jantares na Escola em Família – Escola Básica de Fitares.

47

EFEMÉRIDES
 Elevação da Igreja da Sagrada Família no Bairro da Tabaqueira a Património de
Interesse Nacional.

 97º Aniversário do Falecimento de José Cupertino Ribeiro Júnior.

48

 71º Aniversário do Falecimento do Arquiteto Adães Bermudes.

 88º Aniversário do Nascimento do Padre Alberto Neto.

49

 Dia da Mulher.

 Dia da Poesia, da Árvore, da Floresta e da Eliminação da Descriminação Racial.

50

 Dia Mundial da Água.

51

 Dia Mundial do Teatro.

52

ESPAÇO PÚBLICO

 Reparação de diversos passeios bem como alguns cortes de passeios para
melhorar a acessibilidade.

 Construção de rampa para cidadão com mobilidade reduzida em Rio de
Mouro Velho.

53

 Reposição de pilaretes na Rinchoa.

 Colocação de sinal de sensibilização para a utilização do espaço público na
Serra das Minas.

54

 Reparação de calçadas na Serra das Minas.

 Deservagem mecânica Paiões, Rio de Mouro Velho e Moncorvo.

55

 Desmatação e Limpeza de bermas na Várzea de Rio de Mouro Velho.

 Plantação de árvores em Rio de Mouro.

56

 Demolição do antigo posto da Guarda Nacional Republicana na Rinchoa.

 Limpeza de bermas nas Covas.

57

 Requalificação de rotunda no Alto do Forte.

 Requalificação de triângulo na Serra das Minas.

 Visita às obras do Polidesportivo de Fitares.

58

 Plantação de árvores Serra das Minas.



Substituição de calçada por pavet em Rio de Mouro.

59

 Colocação de bancos de jardim Serra das Minas.
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RELATÓRIO DE CALÇADA S

RUA
PRACETA DAS PALMEIRAS
PRACETA DE JUPITÉR
PRACETA DO ROUXINOL
RUA ÓSCAR MONTEIRO TORRES
AV. JOÃO DE DEUS
RUA DAS CAMÉLIAS
RUA DE ANGOLA
RUA DAS MALVAS
ESTRADA MARQUÊS DE POMBAL
RUA DOS PENEDOS GORDOS
PRACETA DOS SATÉLITES
AV. GIL EANES
RUA FERNANDO EDUARDO P.MONTEIRO
RUA JORGE CASTILHO
RUA SANTOS DUMONT
RUA DE URANO
RUA DAS ESCADINHAS
RUA FERREIRA DE CASTRO
PRACETA DAS AMOREIRAS
CALÇADA DA RINCHOA
RUA CASAL DA SERRA
RUA FERNANDO EDUARDO P. MONTEIRO
RIO DE MOURO

LOCALIDADE
RINCHOA
SERRA DAS
MINAS
RINCHOA
RIO DE
MOURO
RIO DE
MOURO
RINCHOA
SERRA DAS
MINAS
RINCHOA
RINCHOA
SERRA DAS
MINAS
SERRA DAS
MINAS
RIO DE
MOURO
RIO DE
MOURO
RIO DE
MOURO
RIO DE
MOURO
SERRA DAS
MINAS
RIO DE
MOURO
MERCÊS
RINCHOA
RINCHOA
RINCHOA

Calçada Pilaret Lancil
(M2)
es
mL

Pav
êt

3
7
1
1
6
0,5

1

7
2
1
0,5
2,5
1
0,5
2

2

1
1
0,5
5,5
1,5
2
2
0,5

Total
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33

15

2

2

ESPAÇOS VERDES

Zona

Tipo

Rio de
Mouro
Rio de
Mouro

1

OK

1

OK

Rinchoa

3

OK

Rinchoa

3

OK

Rinchoa
Rinchoa

1
1

OK
OK

Rio de
Mouro

1

OK

Rio de
Mouro
Rio de
Mouro
Rio de
Mouro
Rio de
Mouro
Rio de
Mouro

1

OK

3

OK

1

OK

3

OK

1

OK

Av. Infante D. Henrique, Edif. Azul e
CMS - RM
Av. Infante D. Henrique, Ex. Parque
Infantil RM
Av. Infante D. Henrique, N.º 51 C/
Rua do Sol RM
TOTAL RIO DE MOURO
Serra das Minas

Bairro do
chinês
Bairro do
chinês
Bairro do
chinês

1

OK

1

OK

1

OK

Av. Fernando Pessoa - SM

Serra das
Minas

4

OK

Serra das
Minas
Serra das

1

OK

1

OK

RIO DE MOURO
Av. Padre Alberto Neto junto à
interface CP/Bus de Mouro
Espaços junto à Igreja de Rio de
Mouro
TOTAL RIO DE MOURO
Rinchoa
Calçada da Rinchoa c/ a Rua do
Alecrim - 2ª fase da Urbanil
Rinchoa
Praceta do Rouxinol e adjacentes
1ª fase da Urbanil
Rinchoa
Rotunda dos Plátanos
Calçada da Rinchoa (junto ao n.º
29)
TOTAL RINCHOA
Rio de Mouro
Centro Lúdico do Mercado
Municipal de Rio de Mouro
Rot. da Escola Sec. Leal da Câmara e
separador de acesso ao
IC19
Praceta da Índia e envolventes
Rot. de acesso ao mercado
municipal de Rio de Mouro
Rua Vasco da Gama (canteiro) RM
Praceta D. Afonso Henriques à Av.
Infante D. Henrique

Av. João de Deus, canteiros vários
ao longo da SM
Av. João de Deus, meia lua - SM
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Conformidade

Rua João XXIII, Urb. em estrela
Casais Mem Martins
Mercado da Serra das Minas
Praceta António Nobre
Bairro Camarário do Alto do Forte canteiros da Junta
Bº Camarário do Alto do Forte, ex.
Norquite
Bº da Cooperativa Coopalme SM
Praceta da Guiné
Praceta Osório Vaz - Casais de Mem
Martins Praceta de Cabo
Verde
Praceta de Cabo Verde
Praceta de Moçambique
Praceta de São Pedro
Praceta de São Tomé e Príncipe
Praceta Padre António Vieira
Prolongamento da Av. João XXIII junto aos prédios sociais
Rua Barbosa Du Bocage c/ Rua
Luís de Camões
Rua das Minas
Rua de Angola
Rua de Plutão e envolventes
Rua de Úrano c/ Av. Maria Lamas
Rua dos Penedos Gordos
Rua Ferreira de Castro - Frente ao
n.º 47 - Mercês
Rua Florbela Espanca
Rua Júlia Leal da Câmara

Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas

1

OK

1

OK

1

OK

1

OK

1

OK

3

OK

1

OK

Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas

3

OK

1

OK

1

OK

1

OK

Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas

1

OK

1

OK

3

OK

1

OK

1

OK

1

OK

Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas

1

OK

1

OK

4

OK

4

OK

1

OK

Serra das
Minas

1

OK
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Rua Luís de Camões c/ o talude das
traseiras da Rua Barbosa Du
Bocage
Rua da Ponte c/ Traseiras da Rua
dos Penedos Gordos
Rua Vitorino Nemésio - Coco Verde
- SM
Traseiras da Av. Maria Lamas - SM
Rua Vitorino Nemésio frente ao
mercado - Serra das Minas
Praceta Alves Redol - SM
TOTAL SERRA DAS MINAS
ALTO DO FORTE
Jardim do Cruzeiro - Alto do Forte
Rot. De acesso ao Feira Nova - Alto
do Forte
Rot. De acesso ao Feira Nova pela
Fricarnes
TOTAL ALTO DO FORTE
VARGE MONDAR
Urbanização de Varge Mondar

Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas

1

OK

3

OK

1

OK

Serra das
Minas
Serra das
Minas
Serra das
Minas

1

OK

1

OK

1

OK

Alto do
Forte

1

OK

Alto do
Forte
Alto do
Forte

1

OK

1

OK

Varge
Mondar

2

OK
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SANEAMENTO

 Acompanhamento de entupimento de esgoto no Parque Urbano da Rinchoa.

 Participação de ruturas existentes aos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra.

23/02/2019, 22h14

Ocorrência recebida
A sua participação de registo de uma ocorrência foi recebida na Câmara Municipal
de Sintra.
Detalhes
Tipo ocorrência: Água e Saneamento >> Roturas
Descrição: parque infantil Maria Alice Monteiro.na praceta

65

 Acompanhamento da empreitada de requalificação dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra na Serra das Minas.

 Acompanhamento da empreitada de requalificação dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra no Bairro da Tabaqueira.
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio

Atividades Desenvolvidas
Delegação Regional
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra
JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO
N.º de abrangidos por atividade
Trimestre/2019
Trimestre/2020
Total
Objetivos
contratualizados 1.º 2.º 3.º 4.º Total 1.º 2.º 3º 4.º Total Geral

Atividades
Ações de informação coletiva no
âmbito das intervenções do MAPE,
da Garantia Jovem e do
acompanhamento periódico de
candidatos desempregados
Ações individuais de apoio à
procura de emprego, informação e
encaminhamento para formação
profissional e desenvolvimento da
atitude empreendedora

1 000

301

301

0

301

624

493

493

0

493

Encaminhamento para ações de
formação ou medidas de emprego
do IEFP, I.P.

350

106

106

0

106

Encaminhamento para ações de
formação
em
entidades
protocolares ou externas ao IEFP,
I.P.

40

37

37

0

37

Receção e registo de ofertas de
emprego

27

9

9

0

9

Apresentação de desempregados a
ofertas de emprego

160

43

43

0

43

Colocação de desempregados em
ofertas de emprego

22

1

1

0

1

0

990

TOTAIS

2223

990 0
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0

0

990

0

0

0

0

<6.º Ano

Habilitações

H

16-23
anos

M

1.º
Emprego
Novo
Emprego

>6.º Ano e >9.º Ano e
>12.º Ano
<9.º Ano <12.º Ano
H

M

1

H

M

H

M

5

2

2

1

1

3

2

9

24-30
anos
Grupos Etários

1.º Trimestre/2019

Outros
1.º
Emprego
Novo
Emprego

1

1

2

5

8

16

23

Outros

31-54
anos

1.º
Emprego
Novo
Emprego

7

13

12

12

34

41

50

104

Outros

> 55
anos

1.º
Emprego
Novo
Emprego

14

11

7

7

17

15

20

20

Outros
SubTotais
Totais Habilitacionais

21

25
46

21

21
42

62

69

131

68

90

157

247

SubTotais

Género
H

M

11

8

3

15

3

12

0

0

0

0

0

0

56

22

34

0

0

0

0

0

0

273

103 170

0

0

0

0

0

0

111

58

53

0

0

0
466

Totais
Etários

26

56

273

111

HIGIENE PÚBLICA



Janeiro:




















SUS586CC5D44F119,
SUS586CE7863192C,
SUS586D038F6EF55,
SUS586D03CAA47EB,
SUS586D0426EB87B,
SUS586D1F22409EC,
SUS586D233AEE4DC,
SUS586D2352E39E3,
SUS586D248A56BF4,
SUS586D257952819, Praceta das Mimosas (escoamento de águas pluviais),
Rua das Murtas (espaço verde), Praceta das Mimosas escola primária, Rua
Plutão, Rua Américo Farinha, Travessa da Associação 3, Rua do Vale,
Estrada Marquês de Pombal, Avenida Infante D. Henrique, Rua das
Camélias.
SUS586FF0C3A3A6F,
SUS586550C469BD3,
SUS5870F00F78797,
SUS58710463AB4BB. Rua das Camélias, Rua das Urzes, Calçada da Rinchoa
(junto escola primária) Rua Santos Dumont, Estrada Marquês de Pombal,
Matinha de Fitares, Rua do Alecrim/ Rua dos Pessegueiros.
SUS5874CC65A1151,
SUS5875074E5C789,
SUS587508D1349B8,
SUS587509B104744, SUS58750EE808D7A, SUS5875109E95554, Rua das Malvas,
Rua do Alecrim, Rua Casal da Serra, Rua da Tala.
SUS5874DD5742537, Rua Santos Dumont/Rua Irmãos Wright, Rua Santos
Dumont/Rua Bartolomeu de Gusmão.
SUS58762C960F059,
SUS587673282E424,
SUS587673B2DD826,
SUS58767D85DAD4F,
SUS5876A0C2731A1,
SUS5876A188E7FF1,
SUS5876ABD0419F9,
SUS58765CBDE5CCD,
12
SUS5877AC59B5E97,
SUS5877B20113482,
SUS5878C9E1921AB,
SUS5878CB6605292,
SUS5878CCF2C67D2, SUS5878CD5B3EEC8, Rua das Murtas, Rua das Malvas,
Calçada da Rinchoa, Avenida Pedro Alvares Cabral.
SUS587913FEC7923,
SUS587918DBB8291,
SUS587B77DC8F893,
SUS587C96EFC1F85, Rua das Camélias.
SUS587CC22F3CA54,
SUS587CC4364791D,
SUS587CC5A55144B,
SUS587CE25F86B79, Rua D. Luiz de Noronha.
SUS587CE66A34AF8, Rua Diogo Cão, Rua Irmãos Wright, Avenida Pedro
Alvares Cabral.
SUS587CF418BD559,
SUS587CF4946760B,
SUS587CF6165A0D3,
Rua
Bartolomeu
Perestrelo,
Av.
Gil
Enes,
Rua
Gonçalo
Velho,
SUS587CFF24ECAF8, Rua do Alecrim.
SUS587D08B36531A,
SUS587D138C807A2.
SUS587E053BCE009,
SUS587E466CE9CAE, Rua Bartolomeu Gusmão, Avenida Gago Coutinho,
Rua Bartolomeu de Gusmão, Rua Irmão Wright, Rua Jorge Castilho.
SUS588249A55B72D,
SUS588267702DF09,
SUS588267D63AEFE,
SUS588268469486C, SUS5882089F69C33, SUS5883565474F0E, Rua da
Alfazema traseiras da número 11, Rua dos Pessegueiros, Rua das Figueiras.
SUS588615657994A,
SUS58861682356F3,
SUS5886176F43550,
SUS58861B0AB7ED9,
SUS58861B64E460A,
SUS5886206D307BE,
SUS5886214CEE33C,
SUS5886331CEFD45,
SUS58863846D1602,
SUS5886411D4B0BC, Rua Casal da Serra, Rua dos Malapados, Rua das
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Urzes, Avenida de Fitares, Avenida do Parque, Estrada Marquês de
Pombal.
SUS58876DB199C5C,
SUS5887727557BBD,
SUS588773B852101,
SUS588774DDB393F,
SUS5887755F00A8A,
SUS588778156226C,
SUS58878E05577C8,
SUS58878F6E246E5,
SUS58878CA56DB00,
SUS5887C49BD5B1D, Rua Diogo Cão (terrenos).



Fevereiro:



SUS588B5D557B8A5,
SUS588B5D7ED387C,
SUS588B6359CF406,
SUS588B6B9608294,
SUS588B6D6F0A3FF,
SUS588B6E1AD3988,
SUS588B7E4FDF1C6, Traseiras Parque Infantil da Tabaqueira p/ praceta de
estacionamento, Albarraque intervenção no subsolo, Praceta da India
recolha de troncos.
SUS588BB10536C3C, Praceta António Raposo Tavares recolha verdes e
troncos, Rua das Malvas, Rua do Alecrim, Rua dos Pessegueiros.
SUS588CC42AC355E
Rua
Gonçalo
Velho,
SUS588F5330BF2AC,
SUS588F54F7560E4,
SUS588F56C883EA5,
SUS588F57F453DA7,
SUS588F64900870D, Praceta da India, Rua Jorge Castilho, Rua das
Figueiras, Rua dos Pessegueiros.
SUS58908E084BA92,
SUS58984B893F20E,
SUS58984D4346454,
SUS5898870FC35ED, SUS589887EC30EBF, SUS5898B6F1B8D3F, Rua de Vénus,
Rua dos Satélites, Rua Ferreira de Castro, Praceta João Ramalho, Rua
Óscar Monteiro Torres, Praceta da India, Rua Luis de Camões, Rotunda
das Oliveiras, Jardim Padre Alberto Neto.
SUS589A4D39EA07E, Rua do Alecrim, espaço CP Rinchoa.
SUS589B3E10A32E4, SUS589B40270117F, SUS589B4653D0772, Avenida Gil
Enes, Rua Gonçalo Zarco, Rua Ferreira de Castro, Rua do Alecrim traseiras
com a Matinha de Fitares.
SUS589E266ED7C5B, Rua do Vale, Matinha de Fitares.
SUS58A1AD6A76268,
SUS58A1B5FD88925,
SUS58A1C87CA04C6,
SUS58A1D4492E103,
SUS58A1D5CD6B614,
SUS58A1DE09C4DF0,
SUS58A1DEC6E4599,
SUS58A1DF9C5C377,
SUS58A1E464A7CA1,
SUS58A1E4D4250A6, SUS58A1E6D02289C, SUS58A2097F913C5, Praceta
Sacadura Cabral, Avenida Gago Coutinho.
SUS58A331CC02551,
SUS58A1DF9C5C377,
SUS58A1E4D4250A6,
SUS58A1D4492E103, Rua Jorge Castilho, Calçada da Rinchoa com a Rua
das Urzes, Rua do Alecrim.
SUS58A615433298B,SUS58A6FE7877795,
SUS58A8500D5C731,
SUS58AB2BBAC6248,
SUS58AB2C3B76137,
SUS58AB2D0F35BE8,
SUS58ADB63EB8FC1, SUS58AE0B776C3F6, SUS58AEF4E68BF63, Avenida
Padre Alberto Neto,25.
SUS58B1A94C23C87,
SUS58B1AC2E49986,
SUS58B03F4D6626A,
SUS58B5A061B74E6,
SUS58B5A277615AB,
SUS58B5A56606591,
SUS58B5A62712E33,
SUS58B5EA3E17DC7,
SUS58B5F30D4B716,
SUS58B5F3D9C554E, SUS58B5F5051B055, SUS58B72FD68FE31.
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Março:



SUS58BD7A877ED72,
SUS58BD806922C6B,
SUS58BEDC9BED149,
SUS58BEE50244350, Matinha de Fitares, Estrada Marquês de Pombal (lado
Minipreço).
SUS58C02538F15E1, SUS58C026A021386, SUS58C028B544689, Estrada
Marquês de Pombal, Matinha de Fitares.
SUS58C2DB8BDACB1, SUS58C2DD1BD78EF, Praceta Padre Manuel da
Nóbrega, Rua Jorge Castilho, Praceta da India, Avenida Gago Coutinho,
Jardim Padre Alberto Neto.
SUS58C3184BB9047, SUS58C313DCC2A84, SUS58C32A49E2944, Rua Irmãos
Wright.
SUS58C40D432727A, Rua Irmãos Wright.
SUS58C6BD6F6D340, Rua Casal da Serra.
SUS58C6C04186B35,
SUS58C6C0C6CF623,
SUS58C6C184974AC,
SUS58C6C607289F3,
SUS58C6C7C161CD4,
Largo
do
Sabugueiro,
SUS58C6BB60D91F2, Estrada Marquês Pombal/Caminho de Fitares, Rua
das Margaridas, Rua da Capela, Rua das Urzes (espaço de lazer).
SUS58C967CC1EB54,
SUS58C9A30435173,
SUS58C9A5041F742,
SUS58C9A5CC58D2B, SUS58C9A6B45D8B1, Avenida Pedro Nunes, Rua da
Alfazema, Calçada da Rinchoa.
SUS58CC0180D0107, SUS58CFF4D511B68, Rua das Malvas.
SUS58D2727B00DDC,
SUS58D272E065553,
SUS58D297AF8319A,
SUS58D2995B5E6C7, SUS58D299C63F204, SUS58D29C3C92F46, Estrada
Marquês de Pombal, Avenida do Parque, Caminho de Fitares.
SUS58D419E330E82, Rua do Alecrim.
SUS58D4769D985A7,
SUS58D545F92D6CF,
SUS58D54AF4F2138,
SUS58D54C5C5ECC3,
SUS58D54C8CEA405,
SUS58D54CE86C522,
SUS58D54DC11D89F, Estrada Marquês de Pombal com Rua do Canavial.
SUS58DBEECF83C53, SUS58DBEF6D3D942, Rua do Alecrim.
SUS58DD19354C359, SUS58DD2A5AE428, Estrada Marquês de Pombal,
Mercado Municipal, Rua Bartolomeu Perestrelo, Rua Irmãos Wright.
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No 1º Trimestre de 2019 recolhemos 139 180 Kgs de monos.
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Substituições de lâmpadas e luminárias em toda a Freguesia.



Recolocação da iluminação em diversos locais da Freguesia.



Retirada de diversos postes em cimento danificados e em perigo de cair
para a via pública.



Substituição de alguns postes danificados em perigo de cair para a via
pública.

Ocorrência recebida

10/03/2019, 15h00

A sua participação de registo de uma ocorrência foi recebida na Câmara Municipal
de Sintra.
Detalhes
Tipo ocorrência: Iluminação Pública >> Avarias / Anomalias
Descrição: Candeeiro aguarda colocação há vários meses na av padre alberto neto defronte ao
num 19 esta nesta situação no meio do passeio

Fotografia(s)
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TRÂNSITO


Foram substituídos diversos sinais de trânsito danificados ou alterada a sua
posição.

Ocorrência finalizada

28/02/2019, 16h08

Relativamente ao seu pedido de reparação de sinalização, informa-se que Sintra
resolveu. Câmara Municipal de Sintra
Detalhes
Tipo ocorrência: Sinalização >> Reparação / Reposição de sinalização vertical
Descrição: calcada da Rinchoa rua da Fonte no parqueamento defronte ao Minipreço sinal a cair
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MERCADOS
Posto de Vendas da Serra das Minas


Recinto coberto
N.º de
feirantes

Total



N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

4

N.º de
reclamações

15

Recinto descoberto
N.º de
feirantes

Total



N.º de
alvarás/terrado

2

N.º de
reclamações

13

Espaços na rua
N.º de
feirantes

Total

N.º total
de
lugares
vagos

N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

1

N.º de
reclamações

19

Posto de Vendas do Bairro da Tabaqueira

N.º de
feirantes
Total

N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
alvarás/terrado

9

9
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N.º de
reclamações



Quiosques

N.º de
N.º de
arrendatários alvarás/quiosque
Total

5
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N.º total
de
lugares
vagos

N.º de
reclamações

LUDOTECA
Durante este trimestre foram realizadas todas as atividades e ações previstas para
o período em questão. Foram abrangidas 62 crianças com idades compreendidas
entre os 4 e os 14 anos.
Assim, no âmbito da dinamização da Ludoteca, foram realizadas as seguintes
atividades:


87 sessões de atividades lúdicas (cinema, jogos de tabuleiro, de encaixe e
de

construções,

legos,

puzzles,

campeonato

de

monopólio,

jogos

tradicionais, torneios de Ping-Pong, bowling e brincadeiras na casinha) que
contaram com a participação de 62 crianças.



36 ateliers de expressões (Kriateca), nos quais as crianças desenvolveram as
áreas de desenho e pintura, teatro, música e dança, leitura e escrita criativa,
entre outras (teatro de improviso, oficinas criativas temáticas, artes plásticas,
concerto ao som do violino, maleta dos contos), nos quais participaram 47
crianças.
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24 sessões de desenvolvimento de competências pessoais e sociais (oficinas
de escrita criativa, oficinas de enigmas e charadas, dinâmicas de grupo,
T’Encontro, Jovem solidário, clube de leitura, jogos de memória) que
contaram com a participação de 35 crianças.



No que concerne às saídas e passeios foram realizadas 6 saídas nas quais
participaram 36 crianças podendo-se destacar o desfile de carnaval na
comunidade e jogos no exterior.

Relativamente às atividades de promoção do sucesso escolar, foram
dinamizadas:


46 sessões de apoio ao estudo (realização de TPC´s, fichas de trabalho e
apoio ao estudo na preparação para os testes), nas quais participaram 23
crianças.
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PROJETO ORIENTA-TE
No trimestre em análise foram envolvidos 72 participantes, dos quais 36 do sexo
masculino e 36 do feminino.
A maioria dos jovens participantes do projeto são descendentes de imigrantes,
sendo os mesmos maioritariamente afrodescendentes, provenientes de Angola,
Cabo Verde e Guiné-Bissau.
É importante salientar que o Orienta.Te E7G consegue integrar, não só crianças
e jovens, mas também familiares e outros da comunidade escolar. O projeto
distingue-se pelo ótimo relacionamento com os familiares das crianças e jovens
que o frequentam, sendo considerado uma entidade de amparamento e
capacitação.
Nível global de participação
Participantes

Participantes Indiretos

Total

Diretos
Criança/ Jovem

42

7

49

Familiar

0

12

12

Outros*

0

11

11

Total

42

30

72

*Outros: docentes e outros adultos que não familiares das crianças e jovens.

Execução

Ao longo dos 3 primeiros meses do ano de 2019 foram desenvolvidas 298 sessões
das seguintes atividades, sendo que as que se encontram a negrito apenas
iniciaram a 1 de março:
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@Comunicarte

|

Formação

+

Profissões

|

Desenv

de

audiovisual e multimédia @Escola Virtual competências profissionais
| Apoio escolar através das TIC @Internet
| Internet livre

voluntariado Aprender + | Apoio escolar

+ Adolescer | Tertúlias
+

Cidadão

+ Solidário | Ações de solidariedade e

|

–

Educação

para

estimulação

cognitiva

CSI

|

a Personificação de papeis e casos sociais

cidadania

GAC

|

Gabinete

de

Apoio

à

+ Comunidade | Eventos culturais e Comunidade – Serviço GAJ | Gabinete
comunitários

de Apoio ao Jovem

+ Estudo | Apoio escolar - estudo
+ Jornalismo | Clube de jornalismo
+

Orientação

|

Loja Comunitária | Loja social aberta
à

comunidade

Oficina

Criativa

|

Exploração Expressão plástica

vocacional

Oficina de Expressões | Expressão

Parentalidade + | Workshops para artística e cultural Oficina Desportiva |
Enc. de Educação Ser + | Programas de Desporto
desenv. de competências

Oficina Lúdica | Lúdico-pedagógica

Foram realizadas atividades exclusivamente em sede de projeto, não havendo
possibilidade de dinamização na comunidade e exterior.
Síntese de Percurso e Atividades Realizadas

Findada a 6ª Geração do Programa Escolhas a 31 de dezembro de 2018, a
entidade promotora do projeto –
Junta de Freguesia de Rio de Mouro, entidade gestora – Associação Juvenil
Ponte, e restantes parceiros de
consórcio reuniram para discutir a continuidade do mesmo, tendo sido
determinado de forma unânime a importância da sua permanência no território.
Foram discutidos, também, os moldes a que o projeto se recandidataria, tendo
sido deliberado, por já existir resposta no território para crianças com idades
compreendidas entre os 3 e os 12 anos (Ludoteca), que o projeto iria efetivar a
candidatura a uma resposta para jovens entre os 11 e os 25 anos de idade.
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No decurso do mês de janeiro, foi realizada a candidatura para a 7ª Geração
do Programa Escolhas, sendo que no referido mês e seguinte, o projeto manteve o
exercício de funções com recurso a uma técnica enquanto aguardava a
deliberação da candidatura realizada. Nos dois primeiros meses do ano, o plano
de atividades contou com as atividades de maior destaque no projeto,
consideradas

as

mais

significativas

no

que

respeita

à

estimulação

de

competências facilitadoras do sucesso escolar, promoção de competências
pessoais e sociais, estimulação de comportamentos positivos e saudáveis, inclusão
no desporto e participação em iniciativas solidárias.
A 19 de fevereiro, foram publicados os resultados das candidaturas à 7ª
Geração, sendo o Orienta.Te E7G um dos 36 projetos aprovados para a NUT II
(Lisboa) e um dos 8 aprovados no concelho de Sintra. A 1 de março de 2019 dá-se
início a uma nova geração do Programa Escolhas, contando com uma equipa
técnica composta por 1 coordenadora, 2 técnicas e um monitor, estando a
aguardar a inclusão de um outro monitor para o Centro de Inclusão Digital. O
Orienta.Te E7G conta, também, com a participação de uma professora de teatro
e, futuramente, de um professor da área do desporto e outro de dança.
Para receber a nova candidatura da melhor forma, a equipa técnica
disponibilizou-se a remodelar o espaço da sede de projeto, incluindo mobiliário e
pintura.
No que respeita às novidades trazidas com a aprovação da 7ª Geração, o
Orienta.Te E7G disponibiliza um serviço de gabinete de apoio à comunidade e
uma loja comunitária – “ReStyle”, a qual terá direito, futuramente, a um espaço
físico diferenciado da sede do projeto e que procurará vender roupa e produtos
vários a um preço simbólico.
Informa-se de que o Orienta.Te E7G recebeu um contributo não esperado
(doação de materiais) no mês de março pela empresa BCM Bricolage, S.A. – Loja
AKI de Telheiras, o qual será destinado à sua venda a preços simbólicos e cujo
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valor angariado será revertido a favor do funcionamento ótimo do projeto e
atividades dirigidas aos seus participantes.
Ainda ao nível das atividades, os participantes destacam as remodelações do
projeto, as sessões da CSI, onde personificam papeis sociais e o ambiente de
tribunal, o início das aulas de expressão dramática, a presença de um jovem
jornalista para testemunho real na atividade +Profissões, a criação de bijutaria para
as Jornadas da Juventude, os trabalhos manuais em Oficina Criativa e as
Assembleias de Jovens. Destacam- se ainda a Assinatura de Protocolos e o
Seminário Inicial da 7ª Geração do Programa Escolhas.
Considera-se que o projeto tem desenvolvido uma intervenção positiva e
causadora de impactos nos participantes, apesar de todos os constrangimentos a
que esteve sujeito, principalmente ao nível do corte temporário de financiamento
e da redução de equipa. Ainda assim, considera-se que o projeto envolveu um
número de participantes bastante satisfatório.
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Assinámos com o Programa Escolhas o protocolo que viabiliza mais uma geração
do Orienta-te.
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GABINETE DE PSICOLOG IA
No 1º trimestre de 2019 foram apoiados pelo Gabinete de Psicologia em consultas
19 crianças/jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e 2 adultos.
Foram ainda apoiados em consulta de aconselhamento parental 13 pais.
Dos casos em avaliação/acompanhamento, verificou-se que na sua maioria os
pedidos foram requeridos pelos próprios ou pela família, seguindo-se os casos
referenciados pelas escolas e outras entidades.
Das referenciações recebidas, verificam-se diferentes problemáticas identificadas
como motivo de pedido de avaliação e/ou consulta, destacando-se os pedidos
por distúrbios emocionais e dificuldades de aprendizagem. De salientar que 8
crianças são também seguidas em consulta de pedopsiquiatria e 2 em consulta de
desenvolvimento, por apresentarem psicopatologia ou atraso de desenvolvimento.
Dos casos em acompanhamento duas crianças são seguidas igualmente pela
EMAT do Tribunal de Sintra e dois jovens pela DGRSP.
Relativamente ao número de consultas/sessões realizadas neste trimestre, foram
agendadas 114 consultas, verificando-se que a maior percentagem diz respeito às
consultas de psicologia da criança e adolescente, seguindo-se as consultas
realizadas com os familiares (consultas de aconselhamento parental e de
anamnese).
Ao nível da intervenção psicológica com grupos específicos, durante este trimestre
foram desenvolvidas as seguintes atividades:
 Acompanhamento dos projetos do Programa Escolhas, apoiando todas
as iniciativas junto de crianças e jovens de risco ou socialmente vulneráveis,
integrando alguns em consulta de psicologia.
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 Comparência em todas as reuniões de Consórcio agendadas e
elaboração da Candidatura do Projeto à 7ª geração do Programa Escolhas.
 Ao nível da intervenção psicológica junto das famílias foram dinamizadas
sessões individuais com os pais das crianças acompanhadas, de forma a
aumentar a qualidade das relações entre pais e filhos e promover as
competências parentais positivas.
Consultadoria e outras intervenções:


Continuidade no acompanhamento, monitorização e avaliação do

Projeto financiado pela Fundação EDP - Ludoteca “Crescer a Brincar”,
planificação e avaliação de atividades, gestão de recursos humanos e
materiais, elaboração de relatórios e articulação com a Fundação EDP.


Participação nas reuniões de CAF, Comissão Social de Freguesia, e outros

parceiros locais.


Orientação de estágios de psicologia (curriculares e profissionais).



Elaboração e emissão de pareceres e relatórios, assim como elaboração

de diversos materiais e recursos de apoio às atividades e intervenções
realizadas,

nomeadamente

programas

de

desenvolvimento

de

competências e recursos psicopedagógicos.


Participação na Rede de Saúde Mental de Sintra, que tem como objetivo

a promoção do conhecimento e articulação entre todos os parceiros do
Concelho de Sintra que contribuem para a saúde mental, e cuja equipa
coordenadora integra a Câmara Municipal de Sintra, o ACES Sintra, o
CINTRA do CHPL, o Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando da Fonseca e
o Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico Dona Estefânia.
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Representação da Junta de Freguesia de Rio de Mouro na CPCJ Sintra

Ocidental como Membro da Comissão Alargada tendo participado em
todas as reuniões agendadas para o trimestre.
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PARQUES URBANOS E PARQUES INFANTIS


SUS586675AC7CB1E Parque Urbano da Rinchoa.



SUS586D02DB68879 Parque Infantil Jorge Simões.



SUS58B973895D244,
SUS58B97458BE828,
SUS58B9864EADFC2,
SUS58B9966E5742F,
SUS58B9996D35018,
SUS58D81519B81F3,
SUS
5887C49BD5B1D Parque Infantil da Tabaqueira.



SUS58D68B3E2DCB0,
SUS587CC32E3C3EB,
SUS58B83BA1D1195 Parque Infantil Centro Lúdico.



SUS58876DB199C5C,
SUS58A1B4A87A0DC,
Monteiro.



SUS58B72FD68FEB1, SUS58C4243342391 Parque Infantil do Sabugueiro.



SUS58D418D983B6A Parque Infantil Ary dos Santos.



SUS58SS0D19B5BDB Parque Infantil Viana da Mota.



Requalificação do Parque Infantil Jorge Simões em Rio de Mouro Velho.

SUS58767632EFAD0,
SUS58B846DC600BO Parque
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SUS5887714EO52F0,
SUS587D0817E789E,
Infantil Maria Alice



Acompanhamento da construção do Parque Infantil do Parque Urbano da
Serra das Minas.
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Acompanhamento da obra de requalificação do Parque Urbano da Serra
das Minas.
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PATRIMÓNIO


Obras de reabilitação das instalações onde funcionada o Conservatório de
Música de Sintra na Praceta das
Amoreiras, Rinchoa.



Substituição de vidro partido na Sede de Junta no Largo do Registo Civil, Rio
de Mouro Velho.



Acompanhamento das obras da futura Biblioteca de Rio de Mouro.
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PESSOAL


Contratos:
o Foram mantidos os contratos de prestação de serviços para os diversos
serviços da Junta de Freguesia nomeadamente para apoio ao GIP –
Gabinete de Inserção Profissional, à Ludoteca, ao Posto de Vendas da
Serra das Minas, serviços de limpeza e recolha de monos.



Acolhimento de estagiários e beneficiários do RSI:
o Demos início ao processo para contratação de um beneficiário do RSI
através do programa Inserção Emprego + com o objetivo de ajudar a
promover

a

empregabilidade

de

pessoas

em

situação

de

desemprego, preservando e melhorando as suas competências
socioprofissionais, através da manutenção do contacto com o
mercado de trabalho, fomentar o contacto com os trabalhadores da
autarquia evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e
marginalização e de prestar apoio à equipa responsável pela
conservação e limpeza do Parque Urbano de Fitares.


SIIAL:
o Recolhemos e submetemos os dados do quarto trimestre e 2º semestre
de 2018 para o reporte de informação referente aos recursos humanos
no SIIAL (Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais).



Lazer:
o Foi proporcionado um dia de folga aos funcionários que fizeram os
seus aniversários neste trimestre.
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REQUALIFICAÇÃO URBANA
 Acompanhamento das obras de Requalificação do Parque Linear da Ribeira
da Laje.

 Construção de estacionamento em Rio de Mouro Velho.
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 Requalificação de passeios na Rua do Alecrim na Rinchoa.

 Assinatura dos Autos de consignação para a Requalificação do Largo das
Mercês e para o circuito ciclável e pedonal de Rio de Mouro.
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 Demolição de estrutura para construção de estacionamento na Serra das
Minas.

 Acompanhamento da construção da ciclovia de Rio de Mouro.
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SAÚDE


Momento Saúde na Praceta Sacadura Cabral.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL


Acompanhamento das ocorrências devido à depressão “Helena”.



Acompanhamento de incêndio na Estrada Elias Garcia em Rio de Mouro
Velho.
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Acompanhamento de incêndio urbano na Rua Francisco Costa em Rio de
Mouro.
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UNIVERSIDADE SÉNIOR
Janeiro:
7 Janeiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (10 alunos), Dança (17
alunos), Geografia (16 alunos), Facebook (13 alunos), Arraiolos (15 alunos), Pintura II
(13 alunos), Alfabetização (3 alunos), Língua gestual (9 alunos), Musicoterapia (35
alunos), Modas alentejanas (15 alunos).
8 Janeiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (9 alunos), Escrita criativa (8
alunos), Tricot e crochet (13 alunos), Tai chi (15 alunos), Pilates (16 alunos),
Alfabetização (3 alunos), Carpintaria (7 alunos), Coro feminino (10 alunos), Coro
misto (33 alunos).
9 Janeiro – Aconteceram as aulas de Teatro (25 alunos), Motivação pessoal (23
alunos), Inglês I e II (31 alunos), Francês I e II (16 alunos), Ginástica (45 alunos),
Walking footbal (17 alunos), cantámos as janeiras na Câmara Municipal de Sintra.

10 Janeiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (30 alunos), Origami (6 alunos),
Costura criativa I e II (18 alunos), Iniciação à informática II (13 alunos), jogos
cognitivos (22 alunos), Ginástica (66 alunos).
11 Janeiro – Aconteceram as aulas Pilates (20 alunos), Pintura I (13 alunos), Danças
e cantares (22 alunos), Atelier de música (21 alunos), fomos cantar as janeiras na
nossa freguesia (30 alunos), ao fim da tarde realizamos um chá partilhado para
assinalar o Dia do Obrigada (47 alunos).

12 Janeiro – O grupo coral “Pauta&Clave” levou as janeiras à Praceta Sacadura
Cabral.
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14 Janeiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (11 alunos), Dança (14
alunos), Geografia (14 alunos), Facebook (13 alunos), Arraiolos (12 alunos), Pintura II
(13 alunos), Alfabetização (4 alunos), Lingua gestual (8 alunos), Musicoterapia (37
alunos), Modas alentejanas (15 alunos).
15 Janeiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (9 alunos), Escrita criativa (3
alunos), Tricot e crochet (13 alunos), Tai chi (16 alunos), Pilates (16 alunos),
Alfabetização (4 alunos), Carpintaria (8 alunos), Coro feminino (13 alunos), Coro
misto (35 alunos).
16 Janeiro – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (10 alunos), Técnicas
da comunicação (16 alunos), Reciclagem de cápsulas (8 alunos), Modelagem de
arame (10 alunos), Inglês I e II (29 alunos), Francês I e II (16 alunos), Ginástica (42
alunos), Walking footbal (18 alunos) recebemos o escritor João Tordo numa sessão
intimista e reveladora.

17 Janeiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (29 alunos), Origami (5 alunos),
Costura criativa I e II (15 alunos), Iniciação à informática II (9 alunos), jogos
cognitivos (19 alunos), Ginástica (59 alunos), fomos ao bowling.
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18 Janeiro – Aconteceram as aulas Power point (7 alunos), Teatro (23 alunos),
Pilates (21 alunos), Pintura I (11 alunos), Danças e cantares (25 alunos), Atelier de
música (24 alunos), jogos cognitivos (13 alunos), alfabetização (4 alunos), fomos ao
teatro assistir à peça “Insónias” no Teatro Armando Cortez (57 alunos), assinalámos
o Dia do Riso (45 alunos).

21 Janeiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (11 alunos), Dança (17
alunos), Geografia (15 alunos), Facebook (12 alunos), Arraiolos (11 alunos), Pintura II
(12 alunos), Alfabetização (4 alunos), Lingua gestual (8 alunos), Musicoterapia onde
assinalámos o Dia do Abraço (33 alunos), Modas alentejanas (14 alunos).

22 Janeiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (7 alunos), Escrita criativa (3
alunos), Tricot e crochet (12 alunos), Tai chi (17 alunos), Pilates (17 alunos),
Alfabetização (4 alunos), Carpintaria (8 alunos), Coro feminino (15 alunos), Coro
misto (35 alunos), visitámos o Museu da Cerâmica de Sacavém (50 alunos).
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23 Janeiro – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (10 alunos), Técnicas
da comunicação (14 alunos), Reciclagem de cápsulas (7 alunos), Modelagem de
arame (12 alunos), Teatro (24 alunos), Motivação pessoal (19 alunos), Inglês I e II (28
alunos), Ginástica (40 alunos), Walking footbal (18 alunos).
24 Janeiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (27 alunos), Origami (5 alunos),
Costura criativa I e II (15 alunos), Iniciação à informática II (10 alunos), jogos
cognitivos (22 alunos), Ginástica (56 alunos).
25 Janeiro – Aconteceram as aulas Pilates (21 alunos), Pintura I (10 alunos), Danças
e cantares (23 alunos), Atelier de música (24 alunos), jogos cognitivos (13 alunos),
alfabetização (3 alunos), cidadania e poder local (16 alunos).
26 e 27 Janeiro – Realizámos um fim de semana de grupo a Coimbra, Serra da
Estrela, Vilar Formoso e Folgosinho (57 alunos).

28 Janeiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (10 alunos), Dança (17
alunos), Geografia (14 alunos), Facebook (10 alunos), Arraiolos (11 alunos), Pintura II
(12 alunos), Alfabetização (3 alunos), Lingua gestual (7 alunos), Musicoterapia (33
alunos), Modas alentejanas (14 alunos).
29 Janeiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (7 alunos), Escrita criativa (2
alunos), Tricot e crochet (13 alunos), Tai chi (16 alunos), Pilates (15 alunos),
Alfabetização (4 alunos), Carpintaria (8 alunos), Coro feminino (14 alunos), Coro
misto (32 alunos), visitámos a Fábrica da Compal e o Museu Diocesano de
Santarém (57 alunos).
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30 Janeiro – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (10 alunos), Técnicas
da comunicação (17 alunos), Reciclagem de cápsulas (8 alunos), Modelagem de
arame (11 alunos), Teatro (23 alunos), Motivação pessoal (18 alunos), Inglês I e II (31
alunos), Francês I e II (10 alunos), Ginástica (41 alunos), Walking footbal (19 alunos).
31 Janeiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (27 alunos), Origami (5 alunos),
Costura criativa I e II (13 alunos), Iniciação à informática II (10 alunos), jogos
cognitivos (21 alunos), Ginástica (56 alunos).
Fevereiro:
1 Fevereiro – Aconteceram as aulas Pintura I (10 alunos), Atelier de música (24
alunos), jogos cognitivos (13 alunos), alfabetização (3 alunos), artes decorativas (10
alunos).
4 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (9 alunos), Dança (14
alunos), Geografia (13 alunos), Facebook (13 alunos), Arraiolos (12 alunos), Pintura II
(13 alunos), Alfabetização (3 alunos), Lingua gestual (9 alunos), Musicoterapia (37
alunos), Modas alentejanas (14 alunos).
5 Fevereiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (6 alunos), Escrita criativa (3
alunos), Tricot e crochet (13 alunos), Tai chi (18 alunos), Pilates (17 alunos),
Alfabetização (4 alunos), Carpintaria (8 alunos), Coro feminino (13 alunos), Coro
misto (35 alunos).
6 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (10 alunos),
Técnicas da comunicação (15 alunos), Reciclagem de cápsulas (8 alunos),
Modelagem de arame (10 alunos), Inglês I e II (29 alunos), Francês I e II (11 alunos);
7 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (29 alunos), Origami (5
alunos), Costura criativa I e II (16 alunos), Iniciação à informática II (9 alunos), jogos
cognitivos (17 alunos).
8 Fevereiro – Aconteceram as aulas Power point (7 alunos), Teatro (23 alunos),
Pilates (21 alunos), Pintura I (11 alunos), Danças e cantares (25 alunos), Atelier de
música (24 alunos), jogos cognitivos (13 alunos), alfabetização (4 alunos), Artes
decorativas (9 alunos).
9 Fevereiro – Assinalámos “Uma década de Afectos”. Uma festa bonita e
emocionante festejámos com teatro, canto, dança e línguas estrangeiras. Foi uma
tarde de nós para nós… onde se recordaram momentos destes 10 anos de
Afectos.
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11 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (9 alunos), Dança (14
alunos), Geografia (13 alunos), Facebook (13 alunos), Arraiolos (12 alunos), Pintura II
(13 alunos), Alfabetização (3 alunos), Língua gestual (9 alunos), Musicoterapia (37
alunos), Modas alentejanas (14 alunos).
12 Fevereiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (9 alunos), Escrita criativa (3
alunos), Tricot e crochet (13 alunos), Tai chi (16 alunos), Pilates (16 alunos),
Alfabetização (4 alunos), Carpintaria (8 alunos), Coro feminino (13 alunos), Coro
misto (35 alunos).
13 Fevereiro – Aconteceram as aulas Reciclagem de cápsulas (8 alunos),
Modelagem de arame (10 alunos), Inglês I e II (29 alunos), Francês I e II (11 alunos),
Ginástica (43 alunos), Walking footbal (17 alunos).
14 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Costura criativa I e II (16 alunos), Ginástica
(57 alunos).
15 Fevereiro – Aconteceram as aulas Pilates (20 alunos), Pintura I (9 alunos), Danças
e cantares (25 alunos), Atelier de música (22 alunos), alfabetização (3 alunos), Artes
decorativas (9 alunos).
18 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (9 alunos), Dança (14
alunos), Geografia (13 alunos), Facebook (13 alunos), Arraiolos (12 alunos), Pintura II
(13 alunos), Alfabetização (3 alunos), Língua gestual (9 alunos), Musicoterapia (37
alunos), Modas alentejanas (14 alunos).
19 Fevereiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (6 alunos), Escrita criativa (3
alunos), Tricot e crochet (12 alunos), Tai chi (17 alunos), Pilates (16 alunos),
Alfabetização (4 alunos), Carpintaria (8 alunos), Coro feminino (14 alunos), Coro
misto (33 alunos).
20 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (10 alunos),
Técnicas da comunicação (12 alunos), Reciclagem de cápsulas (7 alunos),
Modelagem de arame (11 alunos), Inglês I e II (26 alunos), Francês I e II (9 alunos).
21 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (27 alunos), Origami (5
alunos), Costura criativa I e II (14 alunos), Iniciação à informática II (9 alunos), jogos
cognitivos (17 alunos), visitámos o Fluviário de Mora e a Museu Interactivo
Megalítico (57 alunos).
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22 Fevereiro – Aconteceram as aulas Power point (7 alunos), Teatro (23 alunos),
Pilates (21 alunos), Pintura I (11 alunos), Danças e cantares (25 alunos), Atelier de
música (24 alunos), jogos cognitivos (13 alunos), alfabetização (4 alunos), Artes
decorativas (9 alunos).
23 Fevereiro – Aconteceu nas instalações da nossa universidade um concerto
intimista com Valéria Carvalho (20 alunos).

25 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Danças Medievais (8 alunos), Dança (12
alunos), Geografia (15 alunos), Facebook (11 alunos), Arraiolos (10 alunos), Pintura II
(12 alunos), Alfabetização (3 alunos), Língua gestual (9 alunos), Musicoterapia (37
alunos), Modas alentejanas (15 alunos).
26 Fevereiro – Aconteceram as aulas Clube de leitura (6 alunos), Escrita criativa (2
alunos), Tricot e crochet (13 alunos), Tai chi (18 alunos), Pilates (18 alunos),
Alfabetização (3 alunos), Carpintaria (9 alunos), Coro feminino (15 alunos), Coro
misto (33 alunos), fomos ao bowling (30 alunos).

27 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (10 alunos),
Técnicas da comunicação (12 alunos), Reciclagem de cápsulas (7 alunos),
Modelagem de arame (11 alunos), Inglês I e II (26 alunos), Francês I e II (7 alunos),
Ginástica (45 alunos), Walking footbal (18 alunos).
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28 Fevereiro – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (25 alunos), Origami (4
alunos), Costura criativa I e II (15 alunos), Iniciação à informática II (7 alunos), jogos
cognitivos (18 alunos).
Março:
1 Março – Aconteceram as aulas Power point (7 alunos), Teatro (23 alunos), Pilates
(21 alunos), Danças e cantares (15 alunos), Atelier de música (24 alunos),
alfabetização (4 alunos), baile de Carnaval (50 alunos).

7 Março – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (30 alunos), Origami (6 alunos),
Costura criativa I e II (18 alunos), Iniciação à informática II (13 alunos), jogos
cognitivos (22 alunos), Ginástica (66 alunos).
8 Março – Aconteceram as aulas Pilates (10 alunos), assinalámos o Dia da Mulher
com um convívio com almoço, lanche, sessão fotográfica e baile (70 alunos).

11 Março - Aconteceram as aulas de Danças Medievais (11 alunos), Dança (18
alunos), Arraiolos (12 alunos), Pintura II (11 alunos), Alfabetização (3 alunos), Modas
alentejanas (14 alunos).
12 Março – Aconteceram as aulas Clube de leitura (9 alunos), Tricot e crochet (13
alunos), Tai chi (15 alunos), Pilates (18 alunos), Alfabetização (3 alunos), Carpintaria
(9 alunos), Coro feminino (12 alunos), Coro misto (36 alunos).
13 Março – Aconteceram as aulas de Motivação pessoal (17 alunos), Inglês I e II (28
alunos), Ginástica (40 alunos), Walking footbal (18 alunos).
14 Março – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (27 alunos), Origami (4 alunos),
Costura criativa I e II (12 alunos), Iniciação à informática II (10 alunos), jogos
cognitivos (17 alunos), Ginástica (68 alunos), uma aluna da universidade participou
no “Programa da Cristina” para falar sobre o tema e depois da reforma.
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15 Março - Aconteceram as aulas Power point (7 alunos), Teatro (23 alunos), Pilates
(21 alunos), Danças e cantares (15 alunos), Atelier de música (24 alunos),
alfabetização (4 alunos).
16 Março – Aconteceu nas instalações da nossa universidade um encontro de
poesia. Sophia de Mello Andresen foi a poetisa escolhida. Para além da leitura de
poesias e textos, fizemos uma leitura animada da obra “Menina do Mar”.

18 Março - Aconteceram as aulas de Danças Medievais (11 alunos), Dança (18
alunos), Arraiolos (12 alunos), Pintura II (11 alunos), Alfabetização (3 alunos), Modas
alentejanas (14 alunos).
19 Março – Aconteceram as aulas Clube de leitura (9 alunos), Tricot e crochet (13
alunos), Tai chi (15 alunos), Pilates (18 alunos), Alfabetização (3 alunos), Carpintaria
(9 alunos), Coro feminino (12 alunos), Coro misto (36 alunos).
20 Março – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (9 alunos), Técnicas
de comunicação (17 alunos), Teatro (23 alunos), Motivação pessoal (17 alunos),
Inglês I e II (28 alunos), Ginástica (46 alunos), Walking footbal (19 alunos).
21 Março – Aconteceram as aulas de Costura criativa I e II (12 alunos), Ginástica
(68 alunos), assinalámos o Dia da Árvore no Parque Urbano de Fitares e o Dia da
Poesia na Casa Museu Leal da Câmara com um encontro de poetas (60 alunos).
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22 Março - Aconteceram as aulas de Pilates (21 alunos), Danças e cantares (15
alunos), Atelier de música (24 alunos), alfabetização (4 alunos), a nossa equipa de
Walking footbal participou no torneio realizado pela RUTIS em parceria com a
Universidade Sénior de Santo André (45 alunos).

23 Março – A turma de tricot e crochet realizou no Parque Urbano de Fitares uma
actividade, com a colocação de peças em tricot em árvores e bancos.

25 Março - Aconteceram as aulas de Danças Medievais (11 alunos), Dança (16
alunos), Arraiolos (10 alunos), Pintura II (12 alunos), Alfabetização (4 alunos), Modas
alentejanas (15 alunos), recebemos o jornalista José Milhazes na nossa universidade
para uma tarde intimista.
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26 Março – Aconteceram as aulas Clube de leitura (6 alunos), Tricot e crochet (13
alunos), Tai chi (15 alunos), Pilates (16 alunos), Alfabetização (3 alunos), Carpintaria
(7 alunos), Coro feminino (12 alunos), Coro misto (36 alunos), fomos a Évora (55
alunos).

27 Março – Aconteceram as aulas de Iniciação à informática (9 alunos), Técnicas
de comunicação (18 alunos), Motivação pessoal (17 alunos), Inglês I e II (29
alunos), Ginástica (48 alunos), Walking footbal (18 alunos).
28 Março – Aconteceram as aulas de Espanhol I e II (28 alunos), Origami (5 alunos),
Costura criativa I e II (16 alunos), Ginástica (68 alunos) Jogos cognitivos (17 alunos),
Iniciação à informática (8 alunos).
29 Março - Aconteceram as aulas Power point (7 alunos), Teatro (23 alunos), Pilates
(21 alunos), Danças e cantares (15 alunos), Atelier de música (24 alunos),
alfabetização (4 alunos), Jogos cognitivos (10 alunos).
__________________________________________________
Bruno Alexandre Nobre Parreira,
Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Rio de Mouro, Abril de 2019
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