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Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil e sete, nesta Vila de Alcochete e 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor Dr. Luís 

Miguel Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se 

presentes os Senhores Vereadores, António Luís Lucas Rodrigues, José Luís dos 

Santos Alfélua Ferreira, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, 

José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova 

Caetano Barbosa. 

 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 

 

Seguidamente procedeu-se à leitura do seguinte: 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações 

orçamentais, no montante de um milhão, duzentos e noventa e seis mil duzentos 

e dez euros e sessenta e cinco cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir para análise e deliberação, 

assuntos não incluídos na ordem do dia da reunião, dada a urgência de 

deliberação imediata sobre os mesmos. 

 

PAGAMENTOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das 

despesas no valor de cento e vinte cinco mil setecentos e setenta e seis euros e 
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oitenta e sete cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas 

do número 3561 ao número 3752. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

ACTA 
 

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com uma abstenção do senhor 

Vereador José Dias Inocêncio (porque não esteve presente na reunião) e seis 

votos a favor, a acta da reunião ordinária realizada em 18 de Abril de 2007. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

1 – PROJECTOS APROVADOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos projectos seguintes: 

 

a) Projecto de arquitectura apresentado por Mavepa – Sociedade de 
Construções, Lda., referente à construção de um edifício de 5 pisos com sótão, 
na Urbanização da Quinta do Flamingo, Lote 4, Alcochete.(Alterações) 
Procº. Nº. B-41/98 

 
b) Projecto de arquitectura apresentado por Celestino Guilherme de Oliveira 
Soares, referente à ampliação de um estabelecimento de Snack-Bar, na Avenida 
da Revolução 1383/85, nº. 2A-2B – Alcochete.(Alterações) 
Procº. Nº. AE.004.01(R) 

 
c) Projecto de arquitectura apresentado por Uchedes – União de Cooperativas de 
Habitação, Construção Económica do Distrito de Setúbal, U.C.R.L., referente à 
construção de um edifício de 4 pisos e sótão, no Núcleo E, Lote 55, Valbom, 
Alcochete. (Alterações) 
Procº. Nº. AE.026.02(H) 
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d) Projecto de arquitectura apresentado por Maria do Carmo Rocha Carriço 
Ribeiro, referente à alteração de um estabelecimento de café/pastelaria/cervejaria 
para snack-bar/ café /pastelaria, na Quinta da Caixeira, nº.77 – Samouco. 
Procº. Nº. LE.048.06(R) 

 
e) Projecto de arquitectura apresentado por José dos Anjos de Quina Rodrigues, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, 
na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo – Lote 108 – Quebrada Sul – Alcochete. 
Procº. Nº. AE.160.06 

 
f) Projecto de arquitectura apresentado por Azenha & Santos – Construções, 
Lda., referente à construção de um edifício de dois pisos com cave e sótão, em S. 
Francisco. 
Procº. Nº.LE.003.07 

 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
2 – VISTORIAS 

 
a) Presente o pedido de vistoria para efeitos judiciais apresentado por Happy 
Mind, Ensino, Educação e Lazer, Lda, por intermédio de Carla Santos, na 
qualidade de gerente, ao edifício destinado a creche/jardim de Infância sito na 
Alameda da Fonte, nº.21 – Fonte da Senhora em Alcochete, (Procº. Nº. 
PD.049.07), tendo a respectiva Comissão verificado, designadamente o seguinte: 
 
“O muro de vedação que confronta com a Alameda da Fonte apresenta-se 
danificado, pelo interior, junto ao portão de acesso à entrada principal e na zona 
da fechadura. 
 
Verifica-se que a pintura dos portões metálicos encontra-se a saltar não se 
verificando a existência de primário. 
 
O muro lateral esquerdo que limita o logradouro, com o prédio vizinho, encontra-
se danificado nos pontos de fixação da protecção metálica, pelo que se conclui 
existirem deficiências na fixação da referida protecção. 
 
A tela de revestimento da cobertura encontra-se a descolar em alguns pontos. 
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A lage em consola existente a tardoz não apresenta goteira o que permite que o 
escoamento de águas se faça através da superfície inferior da mesma. 
 
A janela rectangular do alçado lateral esquerdo apresenta o vidro rachado. 
 
No corredor central as paredes interiores apresentam fissuras várias. Verifica-se 
junto à clarabóia um sinal de infiltração de águas provenientes da cobertura. 
 
O tecto da copa apresenta uma mancha com sinais de infiltração proveniente da 
falta de protecção da entrada da ventilação.” 
 
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de 

vistoria, por unanimidade. 

 
b) Presente o pedido de vistoria para efeitos judiciais apresentado por Rosa 
Maria da Silva Monteiro, na qualidade de proprietária, do edifício sito na Travessa 
Chão do Conde, nº.2, em Alcochete,( Procº. Nº. PD.046.07), tendo a respectiva 
Comissão verificado, designadamente o seguinte: 
 
“O corredor apresenta sinais de humidade com formação de bolores no tecto. 

 

O tecto da instalação sanitária apresenta sinais de humidade, com formação de 

manchas e bolores. 

 

O quarto do rés-do-chão apresenta o tecto com sinais de infiltração de águas, 

com formação de manchas e bolores e degradação da pintura, podendo estar o 

sistema eléctrico em risco de curto-circuito. Tudo indica que esta infiltração seja 

proveniente de deficiências do isolamento do terraço. 

 

O compartimento do piso superior apresenta sinais de humidade, com formação 

de manchas e bolores, nomeadamente na intersecção das paredes com o tecto. 

 

O terraço apresenta sinais de humidade nas juntas dos mosaicos do pavimento. 
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A pedra de soleira, da porta de acesso ao terraço, encontra-se elevada em 

relação ao pavimento, verificando-se a falta de isolamento entre estes elementos, 

o que poderá provocar as infiltrações registadas no andar inferior. 

 

Verifica-se a existência de pedra de capeamento no topo da fachada que 

comunica com o terraço, não se encontrando em conformidade com o projecto 

aprovado na Câmara. 

 

O muro que limita o logradouro, com a via pública, apresenta sinais de humidade 

nos topos. 

 

A rampa de acesso ao logradouro apresenta deficiente inclinação o que provoca 

acumulação de águas no pavimento. 

 

A rede de águas pluviais apresenta a drenagem das águas do terraço, 

directamente para a via pública, em desacordo com o projecto aprovado.” 

 
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de 

vistoria, por unanimidade. 

 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela 

Divisão Financeira: 

 
“Tendo sido celebrado o protocolo entre a Associação de Municípios da 

Região de Setúbal e o Município de Alcochete, referente à Candidatura 

Setúbal – Península Digital, o qual foi aprovado em reunião de Câmara de 5 

de Novembro do ano de 2003, para dar cumprimento à cláusula oitava do 

mesmo documento, torna-se necessário que este Município comparticipe 
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nas despesas a realizar no corrente ano, o valor de dez mil quinhentos e 

setenta e três euros e quinze cêntimos para despesas correntes: 

 

Assim, proponho: 

 

A transferência para a Associação de Municípios da Região de Setúbal, no 

valor de dez mil quinhentos e setenta e três euros e quinze cêntimos, 

referente à quota – parte financeira que corresponde ao Município de 

Alcochete, no âmbito da Candidatura apresentada pela AMRS ao POSI – 

Programa Operacional Sociedade de Informação, para o ano de 2007, 

conforme ofício número 1986, de 7 de Novembro de 2006 daquela 

entidade.” 

 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

ISENÇÃO E REEMBOLSO DA TAXA DE SANEAMENTO A JOAQUIM 
CUSTÓDIO 
 

Pelo senhor Vereador António Luís Lucas Rodrigues foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

“ Na sequência do pedido apresentado por Joaquim Custódio e no 

seguimento da informação da DSU, que refere que no local não existe rede 

de drenagem, proponho a isenção do pagamento da taxa de saneamento ao 

referido requerente, na sua vertente de drenagem de águas residuais, 

enquanto se mantiver a referida situação de inexistência da rede de 

esgotos, bem como a restituição das verbas até então pagas, no valor de 

oito euros e oitenta cêntimos.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA RESPEITANTE AO CONSUMO DE 
ÁGUA 
 
Pelo senhor Vereador António Luís Lucas Rodrigues foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 
“ O senhor António Julião Jorge, cliente número três mil quinhentos e 

noventa e quatro, devido a um consumo anormal de água vem solicitar que 

o pagamento do montante de noventa e um euros e quarenta e um 

cêntimos, seja fraccionado em 4 prestações. 

 

Após análise do histórico de leitura, conclui-se que de facto este valor é 

dissonante face às facturas anteriores, provavelmente consequência de 

algum consumo excepcional, uma vez que não resulta de qualquer anomalia 

do funcionamento do contador. 

 

Tendo em consideração a informação da Repartição de Águas e 

Saneamento e o disposto no artigo 85º do Regulamento de Águas do 

Município de Alcochete, proponho que o referido pagamento seja 

fraccionado em 4 prestações.” 

 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta 

de fraccionamento de pagamento, em 4 prestações, por unanimidade. 

 
 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO 
 
Face aos requerimentos apresentados pelo Motoclube de Montijo e 

Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense a) o senhor 

Presidente informou que autorizou a emissão de licença especial de ruído 

às duas colectividades, para os dias 27,28 e 29 de Abril, das 20:00 horas às 

02:00 horas e 27 de Abril das 22:00 horas à 01:00 hora, respectivamente, 

ao abrigo do disposto no artigo 9º do regulamento Geral de Ruído, aprovado  
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pelo Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro e para as quais solicita a 

respectiva ratificação de acordo com o disposto no número 3 do artigo 68º 

da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5A/2002, 

de 11 de Janeiro. 

 

Submetidas à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar as 

propostas de ratificação, por unanimidade. 

 

 

REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE CÂMARA DESCENTRALIZADAS PARA O 
ANO DE 2007 – ALTERAÇÃO DE LOCAL NO SÍTIO DO PASSIL 
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

 

Na reunião de Câmara efectuada no dia 24 de Janeiro de 2007, foi aprovada a 

proposta de descentralização de reuniões de Câmara; 

 

Que de acordo com o cronograma apresentado, está prevista a realização de 

reunião de Câmara no lugar do Passil no dia 30 de Maio de 2007, na escola 

Básica 1º Ciclo do Passil; 

 

Proponho: 

 

Que a reunião de Câmara descentralizada agendada para o próximo dia 30 de 

Maio de 2007 no lugar do Passil, se realize no Centro Comunitário do Passil, 

pelas 21 horas.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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CRIAÇÃO DA COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL DE ALCOCHETE – CAM – 
DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA  …….a)          
 

Pelo senhor Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“A Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro que aprovou o Novo Regime de 

Arrendamento Urbano, prevê no artigo 49º, a constituição de Comissões Arbitrais 

Municipais (CAM), compostas por um representante da Câmara Municipal, do 

serviço de Finanças, dos senhorios, dos inquilinos, da Ordem dos Engenheiros, 

dos Arquitectos e dos Advogados, tendo como finalidade designadamente 

acompanhar a avaliação dos prédios arrendados, coordenar a verificação do 

coeficiente de conservação para efeitos de actualização de rendas e arbitrar em 

matéria relativa a realização de obras e à efectiva utilização do locado; 

 

Dando cumprimento a esta previsão, o Decreto-Lei número 161/2006, de 8 de 

Agosto, que estabelece que as CAM são entidades oficiais não judiciárias com 

autonomia funcional, estipula no artigo 4º que os seus membros são nomeados 

pela entidade que representam; 

 

Assim importa proceder à designação do representante da Câmara Municipal de 

Alcochete para a CAM deste Município, ao qual competirá, desde já, assumir a 

presidência e dar início ao processo de designação dos representantes das 

restantes entidades; 

 

A Arquitecta Assessora Principal Liliana Maria Fernandes Leitão Santos, do 

quadro do Município de Alcochete, pela formação e experiência profissional, 

revela possuir os requisitos necessários para o desempenho das funções; 

 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto 

no artigo 49º da Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro, do ponto 1 alínea a) do artigo 

4º e ponto 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 161/2006, de 8 de Agosto, conjugados 

com a alínea d) do número 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção que lhe foi dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro: 
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- Aprovar a designação da Arquitecta Liliana Maria Fernandes Leitão Santos para 

representante da Câmara Municipal de Alcochete na Comissão Arbitral Municipal 

de Alcochete. 

 

A Comissão deverá funcionar no Gabinete de Reabilitação e Imagem Urbana 

(GRIU), localizado no Largo do Troino, em Alcochete. 

 

Submetida à votação por escrutínio secreto a Câmara deliberou aprovar a 

presente proposta com 7 votos a favor. 

 

 

SUBSÍDIOS 
 

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

– «No âmbito das comemorações do 25 de Abril, a Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil, 

elaborou um programa de animação desportiva em parceria com o Grupo 

Desportivo do Passil. Este programa é constituído por torneios de futsal em vários 

escalões etários femininos e masculinos, uma prova de atletismo e um lanche 

para todos os participantes. 

 

Para o efeito solicitou apoio financeiro, pelo que propomos a atribuição de um 

subsídio à Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico 

Danças e Cantares do Passil no valor de cento e vinte euros, em virtude desta 

iniciativa contribuir para a animação e coesão social da população local.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 

apresentada a seguinte proposta: 
 

– «A Associação Equestre de Alcochete vai realizar de 10 a 13 de Maio de 2007, 

a 14ª Feira Equestre de Alcochete. 

 

Para o efeito solicitou apoio logístico, nomeadamente a colocação de quatro 

instalações sanitárias para apoio ao evento. 

 

Como a autarquia não possui este tipo de equipamento, proponho a atribuição de 

um subsídio de seiscentos e quarenta e cinco euros, para fazer face aos custos 

resultantes do seu aluguer.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 Pelo Senhor Presidente foi prestada a seguinte informação: 
 

Minuta da acta da Assembleia Municipal 
 
A Câmara tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 

realizada em 26 de Abril de 2007, aprovou as propostas remetidas para 

deliberação. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram prestadas as seguintes informações: 
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1 - ESPECTÁCULO DE FOLCLORE 
 
“No âmbito das comemorações do 25 de Abril e 1º de Maio de 2007, realizou-se 
no dia 22 de Abril um mini-festival de folclore com os grupos etnográficos do 
concelho. 
 
Nesta tarde de Domingo, o palco de S. Francisco recebeu os Ranchos 
Folclóricos de Danças e Cantares da Fonte da Senhora, do Passil e “Os 
Camponeses de S. Francisco.” 
 
Num ambiente descontraído e com uma temperatura amena, desenrolou-se 
com alegria o desfile dos três ranchos, proporcionando aos espectadores um 
agradável espectáculo do que de melhor se vai fazendo na recolha e divulgação 
do património etnográfico e musical popular do nosso Concelho.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
2 – CONCERTO DE HOMENAGEM A MARIA LEOPOLDINA GUIA 
 

“Realizou-se no Fórum Cultural de Alcochete, no passado dia 21 de Abril, o 
espectáculo de homenagem à fadista alcochetana Maria Leopoldina Guia. 
 
Este concerto, realizado com o objectivo de prestar o merecido tributo a este 
grande nome do fado e de Alcochete, decorrido um ano após a sua morte, 
contou com as presenças dos fadistas José Freire, Yola Dinis e do projecto 
“Quatro Marias”, nas vozes de Maria Madalena, Maria Jesus Ginjeira, Deolinda 
de Jesus e Maria do Céu Freitas. A acompanhá-los esteve o trio de 
guitarras/violas de Custódio Magalhães, Vítor Pereira e Vítor Pereira Júnior, 
numa homenagem onde não poderia faltar a Banda da Sociedade Imparcial 15 
de Janeiro de 1898, tão acarinhada pela fadista durante toda a sua vida. 
 
Numa noite em que o auditório do Fórum Cultural foi demasiado pequeno para 
receber todos quantos quiseram prestar homenagem à fadista, estiveram 
presentes muitos familiares de Maria Leopoldina, visivelmente emocionados 
com o momento prestado pela Câmara Municipal, iniciado durante a tarde 
desse dia com a atribuição do topónimo “Maria Leopoldina Guia” ao arruamento 
de ligação entre a Estrada da Atalaia à Rua do Láparo.” 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

3 – VISITA DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA SUÉCIA, NO ÂMBITO 
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 

“ A implementação do Orçamento Participativo constitui mais uma 

concretização do compromisso eleitoral da CDU, no reforço dos 

mecanismos de participação dos cidadãos no Município de Alcochete. 

De facto, e na sequência do trabalho desenvolvido no âmbito do Orçamento 

Participativo, o Município de Alcochete tem vindo a ser referenciado já como 

um exemplo de boa prática em Portugal. 

Por este motivo, no passado dia 18 de Abril, foi recebida em Alcochete, uma 

comitiva oriunda da Suécia composta por representantes da Associação de 

Municípios da Suécia, um Presidente de Câmara (Município de Vara) e 

Vereadores, (entre outros), acompanhados por um investigador do Centro 

de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 

Esta visita teve como principal objectivo a troca de experiências 

relativamente a estas metodologias participativas, permitindo que o 

respectivo grupo reunisse com a Comissão de Acompanhamento do 

OP2007. 

Nessa reunião de trabalho foi ainda eleita a Presidência da respectiva 

Comissão que será exercida por um dos cidadãos que compõem a mesma, 

num gesto inédito em Portugal, valorizando assim o papel de isenção e 

transparência da respectiva Comissão. 

Aos convidados foi ainda possível acompanhar a realização da visita à 

Fonte da Senhora e assistir à reunião de Câmara descentralizada nesta 

localidade.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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4 – A GESTÃO DA QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL: DA 
TEORIA À PRÁTICA 
 

“O Conselho Local de Acção Social de Alcochete realizou o seu primeiro 

Seminário no dia 19 de Abril de 2007 sob o tema “A Gestão da Qualidade e o 

Desenvolvimento Social: da teoria à prática”, dando assim cumprimento a 

alguns dos objectivos do Plano de Desenvolvimento Social 2007-2009 e 

concretizando uma das componentes do seu Sistema de Informação e 

Comunicação. 
 

As questões lançadas no 1º Fórum da Rede Social atraíram cerca de 160 

pessoas, tendo os trabalhos sido iniciados com uma comunicação por parte da 

Adjunta do Secretário de Estado da Segurança Social Dra. Catarino Marcelino, 

que realçou a importância do papel das Redes Sociais nas estratégias de 

desenvolvimento social ao nível local. 

 

A mesa de abertura, encerrou com as palavras do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Alcochete, que reafirmou o empenho do executivo nestas 

questões, e da importância de um pensamento estratégico para intervir nestas 

áreas e que para o Concelho de Alcochete está expresso no Plano de 

Desenvolvimento Social. 

 

Após um enquadramento aos referenciais da qualidade, foram ainda ao longo 

do dia apresentados vários exemplos de sucesso e alguns projectos 

identificados como boas práticas. 
 

A sessão de encerramento contou com a presença da Sra. Governadora Civil do 

Distrito de Setúbal Arquitecta Teresa Almeida e o Sr. Presidente do CLAS 

Alcochete Dr. Paulo Machado e um representante do Instituto de Segurança 

Social.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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5 – PLANEAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS 
 

“Na sequência do Plano de Formação da Rede Social de Alcochete, realizou-se a 

1.ª acção de formação subordinada ao tema “Planeamento, gestão e avaliação 
de projectos” com a duração de 28 horas. A referida acção teve lugar no Fórum 

Cultural de Alcochete nos dias 26 e 29 de Março e 2 e 9 de Abril, com o seguinte 

horário 9h30-12h30 e 14h00-18h00.  
 

Este acção de formação, contou com 15 formandos na sua maioria técnicos da 

autarquia e de algumas das IPSS do Concelho, e teve como finalidade, contribuir 

para a melhoria das competências dos técnicos superiores e/ou dirigentes de 

entidades que desenvolvam a sua missão na área da intervenção social nos 

domínios do desenho, gestão e avaliação de projectos.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

6 – “A MUSA AO ESPELHO: PHATOS” – MÚSICA E POESIA NO FÓRUM 
CULTURAL 
 

“Com o espectáculo “A Musa ao Espelho: Phatos” a Câmara Municipal de 
Alcochete assinalou a noite do dia 25 de Abril. 
 
Através de um cruzamento entre a música e a poesia, o espectáculo, 
apresentado sob a forma de quinteto, revelou-se de uma qualidade magistral, 
não só a nível musical, mas também na declamação dos textos, soberbamente 
escolhidos, entre autores maiores da poesia contemporânea portuguesa, de 
muitos desconhecida. 
 
José Carlos Tinoco, deu voz a histórias do mundo, aos amantes, aos vivos, aos 
mortos, às pedras, às perdas, às renúncias, aos desgostos, ao sonho, aos 
gatos, à alegria, à miséria, sempre acompanhado pelos excelentes músicos 
Juca Rocha no piano, Vanessa Pires, no violoncelo, Fátima Santos, no 
acordeão e Ianina Kmelik, no violino. 
 
Num contributo a uma “Pequena Antologia Quase Inédita de Poesia Portuguesa 
Contemporânea”, “A Musa ao Espelho” trata-se de um projecto fruto de um 
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grande empenho pessoal e de uma enorme  vontade de criar e homenagear 
muitos autores portugueses. 
 
No final, a plateia do Fórum Cultural ficou rendida à enorme qualidade do 
espectáculo que, após presenças na Casa da Música (Porto), no Centro Cultural 
de Vila Flor (Guimarães) e no Fórum Cultural de Alcochete, segue em direcção 
à Cidade do México.” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

7 – EXPOSIÇÃO “LEMBRAR ABRIL” 
 

“No dia 22 de Abril, os Paços do Concelho abriram as suas portas ao público, 
para a inauguração da exposição “Lembrar Abril”. 
 
Esta exposição colectiva contou com a presença de vários artistas que 
demonstraram através de várias manifestações (fotografia, escultura e pintura) a 
sua visão de liberdade e a simbologia da mesma no povo português. 
 
Os 16 trabalhos que integram esta exposição estiveram patentes até ao dia de 
hoje na Galeria Municipal dos Paços do Concelho, podendo ainda ser 
apreciados no Fórum Cultural entre os dias 4 e 31 de Maio.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

8 – CONCERTO COM O’QUESTRADA: “TASCAS TOUR” 
 

“A noite de Sábado, 28 de Abril, recebeu, no âmbito das comemorações do 25 
de Abril e do 1º de Maio, a banda O’queStrada. 
 
Num palco montado pela Câmara Municipal na Urbanização dos Barris, e 
apesar do frio que se fazia sentir, os O’queStrada actuaram para um público 
deliciado e contagiado pela alegria do grupo. 
 
Com repertório próprio e alguns “covers”, a banda utiliza, além dos instrumentos 
convencionais como a guitarra portuguesa e o acordeão, outros menos 
ortodoxos como a “contrabacia” e a percussão de cadeira e piaçaba, tudo em 
nome de uma sonoridade única, onde a voz, a dança e a acrobacia dos artistas 



Reunião de 2007.05.02  
Acta n.º 10 

19

proporciona um espectáculo inesquecível ao incauto espectador que pela 
primeira vez se depara com uma actuação do grupo. 
 
Marta Miranda, Pablo, João Lima, Zeto Feijão e Donatello Brida são a voz, rosto 
e alma de um projecto único no panorama musical português que já conta com 
muitos seguidores. 
 
Alcochete teve o privilégio de os acolher, a população teve a deliciosa 
oportunidade de os ouvir!” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

9 – PALESTRA PELO ARQUITECTO JÚLIO QUARESMA 
 
“Teve lugar no passado dia 16 de Abril, na Sala Polivalente do Fórum Cultural 
de Alcochete, uma palestra apresentada pelo arquitecto e pintor Júlio César 
Quaresma. 
 
A palestra, versando sobre a estética do medo, aparece como uma sequência 
lógica da obra artística do autor, em que o medo assume proporções a nível 
mundial, traduzido na intolerância entre os povos, nos conflitos étnicos e 
religiosos que assolam o planeta.  
 
Realizada no âmbito da exposição do artista “Mare Nostrum” que esteve patente 
no Fórum Cultural, a palestra contou com uma plateia atenta e interessada que 
no final enriqueceu o momento com várias questões e opiniões.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
10 – RECITAL DE CLARINETE E PIANO 
 
“O auditório do Fórum Cultural de Alcochete recebeu a 18 de Abril, um recital de 
clariente e piano protagonizado por António Menino, Tiago Menino e Jacinto 
Sado nos clarinetes e por Joana Alvarez e Maria Emília Velho no piano. 
 
Habituados a que António Menino esteja a dirigir a Banda da Sociedade 
Imparcial 15 de Janeiro de 1898, o público pode assistir a este seu projecto, no 
qual assume o seu papel de músico clarinetista. 
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Com interpretação de peças musicais de Tomasi, Saint-Saëns, Weber, 
Schumann, Poulenc, Mendelssohn e Piazzolla, esta actuação insere-se num 
projecto que visa sensibilizar as pessoas para este tipo de espectáculos mais 
intimistas, havendo já a disponibilidade da Câmara Municipal para apoiar a 
realização de outros recitais com estes e outros tipos de instrumentos.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
11 – CONCERTO DE PRIMAVERA DA BANDA DA SOCIEDADE IMPARCIAL 

15 DE JANEIRO DE 1898 COM O TENOR CARLOS GUILHERME 
 
“O auditório do Fórum Cultural de Alcochete recebeu no passado dia 14 de Abril 
o concerto de Primavera da Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 
1898, sob a direcção do Maestro António Menino. 
 
Apresentado em duas partes, na primeira foram interpertadas cinco peças de 
elevada qualidade, com destaque para Blues Factory, Lord of the Dance e a 
interpretação magistral de Miss Saigon. Na segunda parte do espectáculo o 
Tenor Carlos Guilherme deu voz a um vasto conjunto de temas, desde árias de 
ópera a reportório tradicional português. 
 
No final, perante uma plateia rendida aos encantos do Tenor e da Banda da 
Sociedade Imparcial, foram apresentados mais dois temas: Quando o Coração 
Chora de Amor e Ó Sole Mio.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
12 – ARRUADA TRANSMONTANA ANIMA CONCELHO 
 
“No âmbito das Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio, a Câmara 
Municipal organizou um conjunto de arruadas transmontanas com um grupo 
oriundo desta região do país. 
 
Na noite de 24 de Abril os quatro elementos do grupo abrilhantaram, com 
bombos e gaitas de foles, as principais ruas da vila de Alcochete, tendo na 
manhã do dia seguinte efectuado um percurso pela zona rural do concelho, com 
animações nos lugares do Passil e da Fonte da Senhora.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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13 – CONCERTOS PELAS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA 
PROGRESSO E LABOR SAMOUQUENSE 
 
“As bandas locais da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense 
e da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 participaram nas 
Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio com dois concertos de elevada 
qualidade musical. 
 
A Filarmónica Samouquense actuou na noite de 24 de Abril, no Coreto do 
Samouco, tendo a Imparcial 15 de Janeiro actuado na tarde de 1 de Maio, no 
Fórum Cultural, num concerto inicialmente previsto para o palco na Urbanização 
dos Barris.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
14 – CONVERSA COM PAREDES E ZECA NO FÓRUM CULTURAL 
 
“Em véspera do 1.º de Maio, o Fórum Cultural de Alcochete recebeu o concerto 
“Raízes – Conversa com Carlos Paredes e Zeca Afonso”, espectáculo integrado 
no programa Cultrede 2007. 
 
André Santos na guitarra e Nuno Tavares no piano apresentaram um conjunto 
de canções originais de Carlos Paredes e Zeca Afonso, ao qual não faltaram 
“Traz outro amigo também”, “Venham mais cinco”, “Era um redondo vocábulo”, 
“Cantigas do Maio”, “Verdes anos”, entre outras, numa justa homenagem a 
estes dois grandes nomes da música tradicional portuguesa.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
15 – PERFORMANCE “UNSEX ME” NO DIA MUNDIAL DA DANÇA 
 
“A assinalar o Dia Mundial da Dança, a Câmara Municipal levou ao palco do 
auditório do Fórum Cultural, na noite de 29 de Abril, a performance “Unsex Me” 
de Luz da Câmara. 
 
Numa abordagem contemporânea do que é convencionalmente entendido como 
espectáculo de dança/teatro, “Unsex Me” assume-se como uma performance 
com base na obra “Macbeth” de William Shakespeare, onde Luz da Câmara 
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assume o papel de Lady Macbeth, ocupando o palco com movimentos de corpo 
ao som de uma banda-sonora apresentada ao vivo por Rui Chaves.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 
16 – EXPOSIÇÃO “O 25 DE ABRIL – VISÕES CONTEMPORÂNEAS” 
 
“Com o objectivo de marcar pela diferença e de forma inédita as Comemorações 
do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Alcochete realizou a primeira edição do 
concurso “O 25 de Abril – Visões Contemporâneas”. 
 
O repto foi lançado a jovens artistas plásticos nas áreas de pintura, escultura e 
fotografia, em que o objectivo era que cada artista, todos obrigatoriamente 
nascidos depois do dia 25 de Abril de 1974, manifestasse a sua expressão da 
“Revolução dos Cravos”, tendo sido recebidos trabalhos de muita qualidade, 
principalmente nas áreas de pintura e escultura. 
 
Na cerimónia de inauguração da exposição, realizada na noite de 24 de Abril, 
no Fórum Cultural, com a presença de alguns dos artistas a concurso, 
procedeu-se à entrega de prémios, tendo sido atribuído um primeiro prémio, no 
valor monetário de mil e quinhentos euros, à jovem artista Mara Lígia Matos 
Costa, pelo seu trabalho “1974” na categoria de pintura. Ainda nesta categoria 
foi atribuída uma menção honrosa a Hugo Rafael Borges. 
 
Nas restantes categorias, e dado o reduzido número de trabalhos a concurso, 
apenas foram atribuídas duas menções honrosas na categoria de escultura a 
Jorge Humberto Coelho e Luís César Sezões.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Intervieram os seguintes munícipes: 

 

Sr. Augusto Passos: 
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- Estranha o facto de os números de polícia dos arruamentos não serem 

seguidos, assim como a inexistência de placas toponímicas ao longo da extensão 

dos arruamentos; 

 

- Solicitou a indicação do sinal de ponte junto ao café “Pilar”; 

 

- Considerou incorrecto a colocação de sacos de plástico a tapar os sinais de 

informação; 

 

- Alertou para a danificação das portas de rega, na Praceta dos Flamingos; 

 

- Considera também que faz falta a colocação de mais um pilarete no Largo de 

S.João. 

 

 

Srª Isabel Clóló: 

 

 - Informou que não obteve resposta a uma carta enviada em Abril e insistiu na 

sua resposta, porquanto se mantém a situação de desaparecimento de flores e 

outros objectos de um coval de que é proprietária no Cemitério Municipal de 

Alcochete. 

 

- Alertou para o estacionamento abusivo de uma bicicleta, na Rua do Paço, em 

Alcochete. 

 

 

O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador José Luís dos Santos 

Alfélua Ferreira esclareceram as questões colocadas. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do 

artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. 

 

ENCERRAMENTO 
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E nada mais havendo a tratar, pelas 18:40 horas, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, 

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Chefe de Secção de Taxas e Licenças, 

subscrevo e assino. 


