


1. quem somos



O Alto dos Gaios é um bairro do Concelho de Cascais, Freguesia do 
Estoril. O bairro possui características únicas que o tornam agradável 
para quem o visita e inestimável para os seus moradores.

Apesar de estar inserido numa zona urbana com baixa densidade 
populacional, o Alto dos Gaios apresenta uma grande zona verde em 
que coabitam a fauna e flora local, como por exemplo PInheiros 
Mansos e a espécie que dá o nome ao bairro - o Gaio.



o Gaio como ícone

o Verde como cor 
natural da associação 
da AMAG e do bairro à 
natureza

 A Associação de Moradores do Alto dos Gaios nasceu de uma 
necessidade espontânea dos moradores do Alto dos Gaios de 
criar uma entidade capaz de preservar as características do 
Bairro e zelar pelos interesses dos seus habitantes.



2. o que já fizemos



A AMAG foi também 
responsável pela criação do 
nome e logotipo do espaço

1) BOSQUE DOS GAIOS
A AMAG propôs à Câmara Municipal de Cascais a criação de 
um espaço verde no Bairro que utilizava os recursos naturais 
já existentes para criar um local único no Concelho de 
Cascais. Este espaço foi denominado Bosque dos Gaios, tendo a 
população estado envolvida no projecto através da AMAG 
desde a fase de projecto até a sua execução.





Placas de Sinalização

A primeira fase do projecto foi inaugurada em 13 de Setembro 
de 2009 com as seguintes características:
 - Caminhos pedonais, lago, hortas biológicas, Torre de 
Observação, Circuito de Manutenção e abrigos para coelhos e 
parque dos cães.           



a área total das duas 
fases será de cerca de 
30.000 m2

A segunda fase está em desenvolvimento prevendo-se a sua 
inauguração para Junho deste ano.
 - Parque infantil, sede da AMAG com Ludoteca temática 
ambiente, caminhos pedonais



Pelo seu envolvimento 
neste projecto a AMAG 
recebeu a Medalha de 
Mérito Ambiental do 
Concelho de Cascais 



2) FESTA DO GAIO



No dia 13 de Junho de 2008 a AMAG 
organizou a Festa do Gaio. Esta foi 
uma festa com muito significado pois 
tratou-se de recuperar uma tradição 
antiga do Alto dos Gaios que já não 
se realizava há 14 anos. Foi uma 
excelente oportunidade para juntar 
novos e velhos habitantes do bairro, 
pessoas de diferentes idades e classes 
sociais que não se conheciam e que 
puderam conviver e partilhar 
momentos de boa disposição.

Desde então, todos os anos a festa 
realiza-se pela altura dos Santos 
Populares.



3) CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NO ALTO DOS GAIOS
 O crescimento do bairro do Alto dos Gaios não foi acompanhado por uma adequação 
da sua rede rodoviária. Neste sentido, solicitamos à CMC uma revisão das vias de 
acesso e de circulação no bairro. Como resultado, foi apresentado em 2009 à 
população um novo Projecto de Circulação Rodoviária elaborado pela CMC.          



3. comunicação



- Website AMAG (facebook em desenv.)



- Folhetos/Informação Caixas de Correio



- Cartazes afixados pelo bairro



- Word of Mouth




