HISTORIA E CARACTERIZAÇÃO
DOS BAIRROS
SOB GESTÃO DA
CASCAIS ENVOLVENTE

(agosto de 2013)

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

ABUXARDA
O bairro da Abuxarda foi construído em 1999 no âmbito do Programa PER - Programa Especial de
Realojamento - e as primeiras famílias foram habitar as casas no ano 2000.
O bairro está situado na freguesia de Alcabideche no lugar do Pai do Vento e é constituído por 5 edifícios, de 3
pisos com 3 fogos por piso, com um total de 48 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

11 fogos
6 fogos
23 fogos
8 fogos

Em agosto de 2013 residem 157 pessoas no bairro da Abuxarda.

ADROANA
O bairro da Adroana foi construído em 2004 no âmbito do Programa PER - Programa Especial de
Realojamento - e as primeiras famílias foram habitar as casas no ano 2005.
O bairro está situado na freguesia de Alcabideche, entre o bairro Calouste Gulbenkian e Manique junto ao
recinto da feira de Cascais, é constituído por 18 edifícios de três pisos com um total de 129 fogos e a seguinte
distribuição por tipologias:
T0
T1
T2
T3
T4
T5

=
=
=
=
=
=

3 fogos
27 fogos
24 fogos
51 fogos
16 fogos
8 fogos

Dois destes fogos encontram-se cedidos para creches geridas pela Santa Casa da Misericórdia de Cascais.
No bairro existem também edifícios cujos fogos foram adquiridos por particulares no âmbito dos Programas
PER Famílias e HCC - Habitação a Custos Controlados -, bem como, creches e lojas comerciais exploradas por
particulares - cafés, telemóveis, … - e por instituições de apoio à população residente - Câmara Municipal de
Cascais, Santa Casa da Misericórdia de Cascais, Cruz Vermelha Portuguesa …
Em agosto de 2013 residem 472 pessoas no bairro da Adroana.

ALCABIDECHE
O bairro de Alcabideche foi construído em 2003 no âmbito do Programa PER - Programa Especial de
Realojamento - e as primeiras famílias foram habitar as casas no ano de 2004.
O bairro, também denominado por bairro “Alto da Peça”, está situado na freguesia de Alcabideche junto ao
CascaiShopping e é constituído por 5 edifícios com um total de 58 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
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T1 = 20 fogos
T2 = 19 fogos
T3 = 19 fogos
No bairro existem também edifícios cujos fogos foram adquiridos por particulares.
Em agosto de 2013 residem 170 pessoas no bairro de Alcabideche.

ALCOITÃO
O bairro de Alcoitão foi construído em duas fases. A instalação das famílias da primeira fase teve lugar no
início no ano de 1993 e da segunda fase no ano de 1997.
Este bairro é o maior bairro de habitação social do Concelho de Cascais situa-se na freguesia de Alcabideche e
é constituído por 27 edifícios, de 3 pisos com 2 fogos por piso, distribuídos por 5 ruas com um total de 194
fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

22
96
60
16

fogos
fogos
fogos
fogos

No bairro existe ainda 1 polidesportivo sob gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 572 pessoas no bairro de Alcoitão.

AMOREIRA
O bairro da Amoreira, também denominado por bairro da Alegria, está situado na freguesia de Alcabideche e a
sua construção data de 1968, sendo constituído por 6 habitações unifamiliares em banda, todas de tipologia
T2 com logradouro que os residentes utilizam para cultivo.
Em agosto de 2013 residem 9 pessoas no bairro da Amoreira.

CABEÇO DE BICESSE
O bairro Cabeço de Bicesse, construído no âmbito do Programa PER - Programa Especial de Realojamento,
situa-se no lugar de Bicesse na freguesia de Alcabideche e as primeiras famílias foram habitar as casas no ano
de 2004.
O bairro é composto por 6 edifícios, sendo que um deles é constituído por proprietários e os outros são
inquilinos da CMC, distribuídos por 2 ruas com um total de 71 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 29 fogos
T2 = 30 fogos
T3 = 12 Fogos
Em agosto de 2013 residem 165 pessoas no bairro Cabeço de Bicesse.
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CALOUSTE GULBENKIAN
O bairro Calouste Gulbenkian, também conhecido como bairro da Cruz Vermelha, situa-se na freguesia de
Alcabideche junto ao Autódromo “Circuito do Estoril” e à superfície comercial “CascaiShopping” e as primeiras
famílias foram habitar as casas durante o ano de 1998.
O bairro é composto por 9 edifícios de três pisos distribuídos por 2 arruamentos com um total de 72 fogos e a
seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 40 fogos
T3 = 24 fogos
T4 = 8 fogos
Em agosto de 2013 residem 214 pessoas no bairro Calouste Gulbenkian.

CAMPOS VELHOS
O bairro de Campos Velhos situa-se na freguesia de Alcabideche e as primeiras famílias foram habitar as
casas no início do ano de 2011.
O bairro é composto por 4 edifícios de três pisos com um total de 64 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

8 fogos
16 fogos
32 fogos
8 fogos

Em agosto de 2013 residem 236 pessoas no bairro de Campos Velhos.

FISGAS
O bairro Fisgas foi construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de Realojamento - situa-se na
freguesia de Alcabideche junto ao bairro Calouste Gulbenkian e o realojamento das famílias data do ano de
2003.
O bairro é composto por 2 edifícios de dois pisos com um total de 12 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T2 = 5 fogos
T3 = 7 fogos
No bairro existe ainda 1 polidesportivo sob gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 47 pessoas no bairro Fisgas.
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MANIQUE
O bairro de Manique foi construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de Realojamento – situase na freguesia de Alcabideche e as primeiras famílias foram habitar as casas durante o ano de 1998.
O bairro é composto por 5 edifícios com dois pisos com um total de 34 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T1 = 6 fogos
T2 = 16 fogos
T4 = 12 fogos
Do bairro fazem ainda parte 2 lojas, uma no Lote 1 e outra no Lote 4, bem como, um pequeno jardim e 1
polidesportivo construídos em 2009.
Em agosto de 2013 residem 79 pessoas no bairro de Manique.

PAU GORDO
O bairro de Pau Gordo foi construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de Realojamento –,
durante os anos de 2004 e 2005, situa-se na freguesia de Alcabideche numa zona essencialmente composta
por moradias e condomínios. No bairro existem também outros edifícios de construção a custos controlados e
como tal foram alienados. A Cascais Envolvente gere 5 fogos inseridos num destes lotes.
O bairro é composto por 3 edifícios com um total de 34 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

10 fogos
13 fogos
7 fogos
4 fogos

Em agosto de 2013 residem 90 pessoas no bairro Pau Gordo.

PORTELAS
O bairro Portelas foi construído no âmbito do Programa de Reconversão Urbanística, durante o ano de 1992,
situa-se na freguesia de Alcabideche na zona do Pai do Vento e encontra-se inserido numa zona de comércio e
habitações.
O bairro é composto 2 edifícios de três pisos com um total de 25 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

1 fogo
15 fogos
7 fogos
2 fogos

A gestão de 9 dos fogos do bairro passou para a Cascais Envolvente em maio de 2013, estando até essa data
a cargo do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.
Em agosto de 2013 residem 63 pessoas no bairro Portelas.
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SÃO JOSÉ
O bairro de São José situa-se na freguesia de Alcabideche e é composto por diversos tipos de habitações, a
saber: 2 edifícios onde coabitam inquilinos da Cascais Envolvente e proprietários; moradias geminadas do tipo
duplex com logradouro; e, casas compostas por 2 fogos.
Com exceção dos edifícios todas as outras casas remontam à década de 50/60 do século passado.
Os 93 fogos que constituem o bairro têm a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

7 fogos
69 fogos
16 fogos
1 fogo

Em agosto de 2013 residem 191 pessoas no bairro de São José.

DISPERSOS
A Cascais Envolvente gere 1 fogo situado no Bloco Alfredo Nobel, na freguesia de Alcabideche, no qual
residem 6 pessoas em agosto de 2013.
.
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FREGUESIA DE CARCAVELOS

NOVA CHECLOS
O bairro Nova Checlos foi construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de Realojamento –
situa-se na freguesia de Carcavelos e está inserido na malha urbana, junto a comércio e dispondo de
transportes públicos, possuindo também boas acessibilidades.
A instalação das famílias teve lugar em duas fases, a primeira fase teve início no ano de 2007 e a segunda
fase no ano de 2009.
O bairro é composto por 3 edifícios de 3 pisos com um total de 26 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

4
8
8
6

fogos
fogos
fogos
fogos

Em agosto de 2013 residem 94 pessoas no bairro Nova Checlos.

QUINTA DOS GAFANHOTOS
O bairro Quinta dos Gafanhotos foi construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de
Realojamento –, durante o ano de 1999, situa-se na freguesia de Carcavelos numa zona de habitação
particular, com boas acessibilidades e serviços de primeira necessidade relativamente perto.
O bairro é composto 2 edifícios de 3 pisos com um total de 24 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 4 fogos
T2 = 12 fogos
T3 = 8 fogos
Em agosto de 2013 residem 62 pessoas no bairro Quinta dos Gafanhotos.

S. MIGUEL DAS ENCOSTAS
O bairro S. Miguel das Encostas situa-se na freguesia de Carcavelos numa zona residencial, estando o único
prédio sob gestão da Cascais Envolvente completamente inserido no meio, não suscitando estigma social e as
primeiras famílias foram habitar as casas durante o ano de 1998.
Os 12 fogos que constituem o bairro têm a seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 4 fogos
T3 = 8 fogos
Em agosto de 2013 residem 39 pessoas no bairro S. Miguel das Encostas.
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DISPERSOS
A Cascais Envolvente gere 5 fogos dispersos pela freguesia de Carcavelos nos quais residem 13 pessoas em
agosto de 2013.
A gestão de 4 destes fogos passou para a Cascais Envolvente em agosto de 2012, estando até essa data a
cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
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FREGUESIA DE CASCAIS
CRUZ DA GUIA
O bairro da Cruz da Guia situa-se na freguesia de Cascais e foi construído em duas fases que tiveram por base
o número de famílias recenseadas em 1983 e em 1988.
O realojamento das famílias da primeira fase decorreu de 1989 a 1991 e da 2ª fase de 1997 a 1999.
O bairro da Cruz da Guia é composto 13 edifícios, dos quais 4 estão sob gestão da Cascais Envolvente, com
um total de 177 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T0
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=
=

5 fogos
31 fogos
92 fogos
42 fogos
7 fogos

No bairro existe ainda 1 polidesportivo sob gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 430 pessoas no bairro da Cruz da Guia.

ENCOSTA DA CARREIRA
O bairro da Encosta da Carreira situa-se na freguesia de Cascais sendo constituído por dois tipos de
habitações: casas térreas construídas na década de 60 e 4 edifícios em altura construídos no final da década
de 80 / inícios da década de 90.
Neste bairro algumas das habitações foram alienadas pelo que, neste momento, as habitações municipais se
encontram integradas no aglomerado populacional.
Os 44 fogos que constituem o bairro têm a seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 4 fogos
T2 = 35 fogos
T3 = 5 fogos
No bairro existem ainda 3 lojas e 1 polidesportivo sob gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 86 pessoas no bairro da Encosta da Carreira.

MARECHAL CARMONA
O bairro Marechal Carmona situa-se na freguesia de Cascais na zona das Fontainhas e a sua construção data
da década de 50.
O bairro é composto por 3 edifícios de 2 pisos e 15 blocos geminados, com R/c e 1º andar e um logradouro,
com um total de 78 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 44 fogos
T3 = 33 fogos
T4 = 1 fogo
Em agosto de 2013 residem 173 pessoas no bairro Marechal Carmona.
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OPERÁRIO JOSÉ LUIS
O bairro Operário José Luís situa-se na freguesia de Cascais, na Av. Engenheiro Adelino Amaro da Costa, e é
composto por 8 moradias térreas, unifamiliares, de tipologia T2 com logradouro, datando a sua de construção
da década de 30 do século passado.
Em agosto de 2013 residem 12 pessoas no bairro Operário José Luís.

PESCADORES
O bairro dos Pescadores situa-se na freguesia de Cascais e é composto por 6 moradias térreas, unifamiliares
com logradouro, datando a sua de construção da década de 40 do século passado com a seguinte distribuição
por tipologias:
T2= 2 fogos
T3= 4 fogos
A gestão destas habitações passou para a Cascais Envolvente em agosto de 2012, estando até essa data a
cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Em agosto de 2013 residem 14 pessoas no bairro dos Pescadores.

QUINTA DO ROSÁRIO
O bairro da Quinta do Rosário situa-se na freguesia de Cascais, junto aos bairros da Cruz da Guia e da Torre,
numa zona de habitações com edifícios e moradias, tendo sido construído no âmbito do PER – Programa
Especial de Realojamento – com o objetivo de realojar 20 Agregados Familiares que foram habitar as casas
durante o ano 2000.
O bairro é composto por 2 edifícios, de três pisos, com um total de 20 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T1 = 4 fogos
T2 = 4 fogos
T3 = 12 fogos
Em agosto de 2013 residem 52 pessoas no bairro da Quinta do Rosário.

TORRE
O bairro da Torre situa-se na freguesia de Cascais, junto dos bairros Cruz da Guia e Quinta do Rosário, numa
zona de boas acessibilidades rodoviárias e de comércio, e a sua construção data da década de 60 do século
passado tendo realojado munícipes que viviam no centro de Cascais.
O bairro é composto por 32 prédios com um total de 91 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 1 fogo
T2 = 42 fogos
T3 = 48 fogos
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A gestão de 61 dos fogos do bairro passou para a Cascais Envolvente em agosto de 2012, estando até essa
data a cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
No bairro existem ainda 1 loja e 3 arrecadações sob a gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 225 pessoas no bairro da Torre.

DISPERSOS
A Cascais Envolvente gere 24 fogos dispersos pela freguesia de Cascais com a seguinte distribuição por
tipologias:
T2 = 4 fogos
T3 = 19 fogos
T5 = 1 fogo
A gestão de 21 destes fogos passou para a Cascais Envolvente em agosto de 2012, estando até essa data a
cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Em agosto de 2013 residem 60 pessoas nestas habitações dispersas geograficamente pela freguesia.
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FREGUESIA DO ESTORIL

GALIZA
O bairro da Galiza, sendo uma continuação do Bairro Novo do Pinhal, localizado na freguesia do Estoril foi
construído no âmbito do PER – Programa Especial de Realojamento - e o realojamento das primeiras famílias
foi feito no ano de 2003.
O bairro é constituído por 3 edifícios de três pisos com um total de 24 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T2 = 12 fogos
T3 = 8 fogos
T4 = 4 fogos
Em agosto de 2013 residem 89 pessoas no bairro da Galiza.

NOVO DO PINHAL
O bairro Novo do Pinhal, mais conhecido como “Bairro do Fim do Mundo”, localizado na freguesia do Estoril,
surgiu de um projeto de intervenção comunitária (Projeto Nova Esperança da Galiza), entre o Centro Regional
de Segurança Social e a Câmara Municipal de Cascais, com a finalidade de realojar a população recenseada
em 1988.
O realojamento, dos 162 Agregados Familiares, efetuou-se em 3 fases distintas:
1ª) No ano de 1992, com o realojamento de 72 Agregados Familiares;
2ª) No ano de 1996, com o realojamento de 28 Agregados Familiares;
3ª) No ano de 1997, com o realojamento de 62 Agregados Familiares.
Os Agregados Familiares, residentes neste bairro, estão distribuídas por 23 edifícios, na sua maioria de três
pisos, sendo alguns duplex, com um total de 162 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

25
76
45
16

fogos
fogos
fogos
fogos

Em agosto de 2013 residem 499 pessoas no bairro Novo Pinhal.

DISPERSOS
A Cascais Envolvente gere 1 fogo disperso na freguesia do Estoril que se caracteriza por ser uma pequena
casa térrea com logradouro.
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FREGUESIA DA PAREDE

JARDINS DA PAREDE
O bairro Jardins da Parede situa-se na freguesia da Parede foi construído no âmbito do PER – Programa
Especial de Realojamento - e as primeiras famílias foram habitar as casas no ano de 2003.
O bairro é constituído por 3 lotes de três pisos com um total de 27 fogos e a seguinte distribuição por
tipologias:
T1 = 6 fogos
T2 = 9 fogos
T3 = 12 fogos
Em agosto de 2013 residem 76 pessoas no bairro Jardins da Parede.

DISPERSOS
A Cascais Envolvente gere 1 loja e 12 fogos dispersos pela freguesia da Parede com a seguinte distribuição
por tipologias:
T2 = 1 fogos
T3 = 8 fogos
T4 = 3 fogos
A gestão de 6 destes fogos e da loja passou para a Cascais Envolvente em agosto de 2012, estando até essa
data a cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Em agosto de 2013 residem 22 pessoas nestas habitações dispersas geograficamente pela freguesia.

12

FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA

ABÓBODA
O bairro da Abóboda localizado na freguesia de S. Domingos de Rana foi construído em 2005 no âmbito do
Programa PER – Programa Especial de Realojamento - para dar resposta às necessidades de carência
habitacional existentes.
O bairro é constituído por 6 edifícios, de três pisos com 4 fogos por piso, com um total de 86 fogos e a
seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 40 fogos
T2 = 43 fogos
T4 = 3 fogos
Em agosto de 2013 residem 207 pessoas no bairro da Abóboda.

BREJOS
O bairro de Brejos localizado na freguesia de S. Domingos de Rana está distribuído por 3 núcleos adjacentes
com a denominação de: Sete Castelos, Brejos “F” e Coveiras.
O núcleo dos Sete Castelos é constituído por 4 edifícios inteiramente geridos pela Cascais Envolvente e 1 fogo
num edifício de habitação a custos controlados.
O núcleo de Brejos “F” é constituído por 4 edifícios de três pisos e situa-se a sul da autoestrada A5.
O núcleo das Coveiras é constituído por 5 edifícios, dois dos quais com fogos adquiridos por particulares, e
situa-se a Norte da Autoestrada.
As primeiras famílias foram habitar as casas no final do ano de 2003, no âmbito Programa PER - Programa
Especial de Realojamento.
O bairro é constituído por 126 fogos com a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

40 fogos
45 fogos
35 fogos
6 fogos

Em agosto de 2013 residem 367 pessoas no bairro de Brejos.

CABEÇO DE MOURO
O bairro de Cabeço de Mouro localizado na freguesia de S. Domingos de Rana, situa-se em Outeiro Polima,
estando inserido numa zona residencial foi construído no âmbito do PER – Programa Especial de Realojamento
– e as primeiras foram habitar as casas no ano de 2001.
O bairro é composto por 4 lojas e 8 edifícios distribuídos por dois arruamentos: Largo Alice Cruz e a Rua da
Boa Esperança, com um total de 78 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
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T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

6 fogos
44 fogos
20 fogos
8 fogos

No bairro existe também uma Creche/ATL e um Café.
Em agosto de 2013 residem 237 pessoas no bairro de Cabeço de Mouro.

CONCEIÇÃO DA ABÓBODA
O bairro da Conceição da Abóboda fica situado na Freguesia de São Domingos de Rana encontrando-se
inserido na malha residencial da zona e pode ser considerado um exemplo de realojamento, no que se refere
ao número reduzido de habitação social inserida num conjunto mais amplo de habitações. O bairro foi
construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de Realojamento – e as primeiras famílias foram
habitar as casas no ano de 1999.
O bairro é composto por 2 edifícios com um total de 24 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 16 fogos
T3 = 8 fogos
Em agosto de 2013 residem 53 pessoas no bairro da Conceição da Abóboda.

FACEIRAS
O bairro das Faceiras fica situado na Freguesia de São Domingos de Rana, sendo constituído por 16 moradias
unifamiliares com a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 8
T3 = 4
T4 = 4
A gestão destas habitações passou para a Cascais Envolvente em maio de 2013, estando até essa data a
cargo do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.
Em agosto de 2013 residem 41 pessoas no bairro das Faceiras.

MADORNA
O bairro da Madorna situa-se na Freguesia de São Domingos de Rana e a sua construção remonta aos anos
60, apresentando um projeto arquitetónico semelhante ao bairro da Torre, em Cascais.
O bairro é composto por 65 fogos em diversos edifícios e a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 5 fogos
T3 = 60 fogos
A gestão de 49 dos fogos do bairro passou para a Cascais Envolvente em agosto de 2012, estando até essa
data a cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Em agosto de 2013 residem 156 pessoas no bairro da Madorna.
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MARGAÇAL
O bairro do Margaçal situa-se na freguesia de São Domingos de Rana, junto ao bairro de Matos-Cheirinhos,
tendo sido construído no âmbito do Programa PER – Programa Especial de Realojamento e as primeiras
famílias foram habitar as casas em 2005.
O bairro é composto por 5 edifícios, de dois e três pisos, com um total de 36 fogos e a seguinte distribuição
por tipologias:
T0
T1
T2
T3
T4
T5

=
=
=
=
=
=

2 fogos
6 fogos
10 fogos
7 fogos
5 fogos
6 fogos

Em agosto de 2013 residem 152 pessoas no bairro do Margaçal.

MATA DA TORRE
O bairro da Mata da Torre situa-se na freguesia de S. Domingos de Rana, junto ao novo Centro de Saúde e a
várias Superfícies Comerciais, foi construído no âmbito do PER – Programa Especial de Realojamento – e o
realojamento das famílias aconteceu em duas fases distintas: 2 edifícios com 23 fogos, durante o ano de 2001
e, mais tarde, com início no final de 2004 prolongando-se pelo ano de 2005, 1 edifício, com 12 fogos.
Os 36 fogos que constituem o bairro têm a seguinte distribuição por tipologias:
T1 = 12 fogos
T2 = 12 fogos
T3 = 12 fogos
Em agosto de 2013 residem 98 pessoas no bairro da Mata da Torre.

MATARRAQUE
O bairro de Matarraque situa-se na freguesia de S. Domingos de Rana tendo sido construído no âmbito do PER
– Programa Especial de Realojamento – durante o ano de 1999.
O bairro é composto por 4 lojas e por 4 edifícios, de dois pisos, com um total de 20 fogos e seguinte
distribuição por tipologias:
T2 = 7 fogos
T3 = 6 fogos
T4 = 7 fogos
Em agosto de 2013 residem 70 pessoas no bairro de Matarraque.

MATOS CHEIRINHOS
O bairro de Matos-Cheirinhos situa-se na freguesia de S. Domingos de Rana sendo composto por 8 edifícios,
dos quais 5 foram construídos no âmbito do PER – Programa Especial de Realojamento – (com 52 fogos) são
propriedade da CMC e 3 (com cerca de 32 fogos) foram vendidos pelo promotor a custos controlados.
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Os 52 fogos que constituem o bairro têm a seguinte distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T5

=
=
=
=

16 fogos
20 fogos
8 fogos
8 fogos

Dois dos fogos encontram-se cedidos para uma creche gerida pela Cooperativa “IDEIA”.
No que se refere aos equipamentos infantis, verifica-se que mesmo junto ao bairro existe uma creche/ATL
que dá resposta às necessidades das crianças que frequentam a escola primária.
No bairro existe ainda 1 polidesportivo sob gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 141 pessoas no bairro Matos-Cheirinhos.

MIRADOURO
O bairro do Miradouro situa-se na freguesia de São Domingos de Rana, numa zona limítrofe com a freguesia
de Alcabideche, estando inserido numa pequena zona residencial, na sua maioria, constituída por moradias
sem acesso a uma rede comercial próxima.
O bairro foi construído no âmbito do PER – Programa Especial de Realojamento - e é composto por um
conjunto de 5 edifícios, de três pisos, quatro deles sob gestão da Cascais Envolvente e o outro de venda a
custos controlados, tendo ocorrido o realojamento das famílias no ano de 2001.
O bairro é constituído por um total de 32 fogos com a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 8 fogos
T3 = 16 fogos
T4 = 8 fogos
Em agosto de 2013 residem 99 pessoas no bairro do Miradouro.

POLIMA
O bairro de Polima situa-se na freguesia de S. Domingos de Rana e as primeiras famílias foram habitar as
casas em 2012.
O bairro é composto por 4 edifícios, com 4 fogos por piso, com um total de 39 fogos e a seguinte distribuição
por tipologias:
T1
T2
T3
T5
T5

=
=
=
=
=

4 fogos
8 fogos
12 fogos
12 fogos
3 fogos

Em agosto de 2013 residem 161 pessoas no bairro de Polima.
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RANA-BUZANO
O bairro de Rana-Buzano está situado na freguesia de São Domingos de Rana sendo de fácil acesso e
localizando-se perto de escolas e de serviços de primeira necessidade. Os edifícios estão inseridos na malha
urbana não transmitindo para o exterior o estigma de habitação social e os primeiros realojamentos
aconteceram durante o ano 2000.
O bairro é constituído por 2 edifícios com um total de 16 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 8 fogos
T3 = 8 fogos
Em agosto de 2013 residem 43 pessoas no bairro de Rana/ Buzano.

TRAJOUCE
O bairro de Trajouce situa-se na freguesia de São Domingos de Rana, numa zona limítrofe com a freguesia de
Alcabideche, sendo constituído por 2 núcleos distintos de edifícios, datados de 1998, no âmbito do PER –
Programa Especial de Realojamento: um núcleo composto por prédios, de cor rosa, os quais albergam
inquilinos da Cascais Envolvente e proprietários que adquiriram as suas casas a custos controlados. É neste
conjunto, que se situa um posto de PSP e algumas lojas. Outro núcleo, de cor amarela, que de igual modo,
tem fogos arrendados e outros alienados. Os dois núcleos estão separados por um descampado e um recinto
de jogos, que só pode ser percorrido a pé.
O bairro na sua globalidade é composto por 5 edifícios, de três pisos, com um total de 48 fogos e a seguinte
distribuição por tipologias:
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=

14 fogos
16 fogos
16 fogos
2 fogos

Em agosto de 2013 residem 124 pessoas no bairro de Trajouce.

ZAMBUJAL
O bairro do Zambujal situa-se na freguesia de S. Domingos de Rana, numa zona de comércio e de fácil
acesso, junto a núcleos de moradias e edifícios não camarários. Este bairro, à semelhança de muitos outros
no concelho de Cascais, foi construído no âmbito do PER – Programa Especial de Realojamento - tendo as
famílias sido realojadas no ano de 2000 e distribuídas pelas tipologias em consonância com o número de
elementos que compunham os seus agregados familiares.
O bairro é composto por 6 edifícios com um total de 48 fogos e a seguinte distribuição por tipologias:
T2 = 12 fogos
T3 = 24 fogos
T4 = 12 fogos
Um dos fogos encontra-se cedido para uma creche gerida pela Cooperativa “IDEIA”.
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No bairro existe ainda 1 polidesportivo sob gestão da Cascais Envolvente.
Em agosto de 2013 residem 182 pessoas no bairro do Zambujal.

DISPERSOS
A Cascais Envolvente gere 11 fogos dispersos na freguesia de S. Domingos de Rana com a seguinte
distribuição por tipologias:
T0
T1
T2
T4

=
=
=
=

2
1
5
3

fogos
fogo
fogos
fogos

Em agosto de 2013 residem 16 pessoas nestas habitações dispersas geograficamente pela freguesia.
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