
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

MUNICÍPIO  DE  ALCOCHETE 
 

CÂMARA  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.º 15 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA 
EM 10 DE JULHO DE 2007 



Reunião de 2007.07.10  
Acta n.º 15 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 

 

 RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  ....................................................................................... 3 
 PAGAMENTOS .......................................................................................................................... 3 
 ACTA  .......................................................................................................................................... 4 
 URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

1 – PROJECTOS APROVADOS  ............................................................................................. 4 
2 – PROJECTO INDEFERIDO ............................................................................................... 10 

 DIVISÃO FINANCEIRA 
 – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA .............................................................................. 10 

 DIVISÃO JURÍDICA E DE FISCALIZAÇÃO 
 – PROGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DE UMA        

LICENÇA PARA TÁXIS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA  ........................................................................................................................ 11 

 – PERMUTA DE “OSSÁRIO” PERPÉTUO” PARA “COVAL PERPÉTUO”, NO  

CEMITÉRIO DE ALCOCHETE  .......................................................................................... 11 
 – CRIAÇÃO DE TAXA DEVIDA PELO SERVIÇO DE REGISTO DE CIDADÃOS                   

DA UNIÃO EUROPEIA  ..................................................................................................... 12 
 DONATIVO DA DELTA CAFÉS  .............................................................................................. 12 
 CONTRATO DE DOAÇÃO DE 15 PEÇAS DE INÁCIO CARRAÇA ROCHA ........................... 13 
 SUBSÍDIOS  .............................................................................................................................. 15 
 INFORMAÇÕES  ...................................................................................................................... 15 
 ENCERRAMENTO  ................................................................................................................... 19 

 



Reunião de 2007.07.10  
Acta n.º 15 

3

 

Aos dez dias do mês de Julho 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 e Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa. 

 

Não compareceu o Senhor Vereador Arnaldo Matias Sena Teixeira, por motivo 

considerado justificado. 

 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e ordenou que se iniciasse a 

leitura dos assuntos agendados, na respectiva “ordem do dia”, para a presente 

reunião. 

 

 

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 sessenta e nove mil, 

setecentos e dezassete euros e cinco cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito  

euros e oitenta e três cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas do número 5337 ao número 5637. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTA 
 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária realizada em 27 de 

Junho de 2007, por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção da Senhora 

Vereadora Rosália Barbosa, por não ter estado presente na reunião anterior. 

 

 

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 Greater Trading Corp, referente à 

construção de uma moradia unifamiliar, na Barroca D’Alva, Alcochete 

(Alterações). 

Proc.º N.º B-118/01 

 

b) Projecto de arquitectura apresentado por António M. S. Ramos, Lda., referente 

à construção de uma moradia de 2 pisos com sótão e anexo, em Cercal de Baixo, 

Lote 7, S. Francisco (Alterações). 

Proc.º N.º AE.018.01 (H) 

 

c) Projecto de arquitectura apresentado por Resobras – Construções do Resouro, 

Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 

sótão, na Quebrada Norte, Lote 67, Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º AE.040.05 (H)  
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d) Projecto de arquitectura apresentado por Resobras – Construções do Resouro, 

Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 

sótão, na Quebrada Norte, Lote 68, Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º AE.041.05 (H) 

 

e) Projecto de arquitectura apresentado por Resobras – Construções do Resouro, 

Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 

sótão, na Quebrada Norte, Lote 69, Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º AE.042.05 (H) 

 

f) Projecto de arquitectura apresentado por Diamantino Manuel dos Santos Silva, 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, 

na Quebrada Norte, Lote 13, Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º AE.092.05 (H) 

 

g) Projecto de arquitectura apresentado por Maria do Céu Marcos Martins, 

referente à construção de um alpendre, na Rua Maria Lamas, Lote 56, Núcleo C, 

Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º AE.017.06 (O) 

 

h) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 1, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.138.06 (H) 

 

i) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 2, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.139.06 (H) 

 

j) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 3, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.140.06 (H) 
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k) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 4, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.141.06 (H) 

 

l) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 5, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.142.06 (H) 

 

m) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 6, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.143.06 (H) 

 

n) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 7, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.144.06 (H) 

 

o) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 8, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.145.06 (H) 

 

p) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 9, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.146.06 (H) 

 

q) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 10, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.147.06 (H) 
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r) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 11, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.148.06 (H) 

 

s) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 12, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.149.06 (H) 

 

t) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 13, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.150.06 (H) 

 

u) Projecto de arquitectura apresentado por Olá – Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, na Urbanização Cerrado 

da Praia, Lote 14, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.151.06 (H) 

 

v) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Amélia Dias Costa, referente à 

adaptação de um estabelecimento a charcutaria, frutaria e churrascaria, na Rua 

D. Maria Teresa de Noronha, n.º 152 e Rua do Bocage, n.º 6, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.159.06 (C) 

 

w) Projecto de arquitectura apresentado por Olga Sofia Tavares Romão, referente 

à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, em S. 

Francisco, Lote 4, S. Francisco. 

Proc.º N.º AE.031.07 (H) 

 

x) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave, no Alto do 

Castelo, Lote 2, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.035.07 (H) 
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y) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave, no Alto do 

Castelo, Lote 3, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.036.07 (H) 

 

z) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de um edifício de 2 pisos e cave, no Alto do Castelo, Lote 

4, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.037.07 (H) 

 

aa) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave, no Alto do 

Castelo, Lote 5, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.038.07 (H) 

 

ab) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave, no Alto do 

Castelo, Lote 6, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.039.07 (H) 

 

ac) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave, no Alto do 

Castelo, Lote 7, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.040.07 (H) 

 

ad) Projecto de arquitectura apresentado por Alto do Castelo, Construções, Lda., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave, no Alto do 

Castelo, Lote 8, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.041.07 (H) 

 

ae) Projecto de arquitectura apresentado por Carraça Rodrigues, Lda., referente 

à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, na Quinta 

Horta da Atalaia, Lote 1, Alcochete. 

Proc.º N.º AE.044.07 (H) 
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af) Projecto de arquitectura apresentado por Valéria Manuela e Costa Gomes, 

referente a uma remodelação de uma moradia de r/c com aproveitamento de 

sótão, na Rua 25 de Abril, n.º 11, Alcochete 

Proc.º N.º LE.037.05 

 

ag) Projecto de arquitectura apresentado por Tiago Dias Duarte, referente à 

alteração de um estabelecimento de cervejaria para restauração e 

bebidas/restaurante, na E. N. 119, n.º 25, S. Francisco. 

Proc.º N.º LE.004.06 (R) 

 

ah) Projecto de arquitectura apresentado por Alcache Bar – Hoteleiros, Lda., 

referente à alteração de um edifício pré-fabricado destinado a estabelecimento de 

bebidas (bar), no Largo Barão Samora Correia, Alcochete. 

Proc.º N.º LE.016.06 

 

ai) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Laura Queimado Marques 

Seabra e Maria José Queimado Marques Seabra, referente à alteração de duas 

moradias de r/c para uma moradia com aproveitamento de sótão, na Av. da 

Restauração, n.os 21 e 23, Alcochete. 

Proc.º N.º LE.001.07 (H) 

 

aj) Projecto de arquitectura apresentado por Isilda Barata Simões Mocho, 

referente à construção de uma instalação destinada ao armazenamento de 

combustíveis gasosos, no Rego da Amoreira, Alcochete. 

Proc.º N.º LC.002.05 

 

ak) Projecto de arquitectura apresentado por ORS II – Empreendimentos 

Imobiliários, Turísticos e Hoteleiros, S.A., referente à construção de uma 

instalação destinada a armazenagem de combustíveis gasosos, no Pinhal da 

Serra, Alcochete. 

Proc.º N.º LC.001.06 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – PROJECTO INDEFERIDO 
 

Projecto de arquitectura apresentado por João Mora de Carvalho, referente à 

construção de um edifício de 3 pisos com cave e sótão, na Rua Francisco 

Domingos Taneco, Lote 14, Quinta da Praia, em Samouco, indeferido por 

desconformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 27.º do Regulamento do PDM. 

Proc.º N.º AE.033.07 (H) 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 
 

Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta, elaborada pela 

Divisão Financeira: 

 

«Com a adopção, por parte do Município de Alcochete, do Programa de Estágios 

Profissionais – PEPAL, ficaram automaticamente estabelecidas normas 

procedimentais aplicáveis ao financiamento dessas acções, uma vez que as 

mesmas são apoiadas financeiramente pelo Fundo Social Europeu. 

 

Neste âmbito, uma das obrigações das entidades titulares dos respectivos 

pedidos de financiamento passa pela abertura de uma conta bancária específica 

para o Fundo Social Europeu, tal como refere o artigo 16.º da Portaria n.º 799-

B/2000, de 20 de Setembro. 

 

Assim, proponho: 

 

1 – A abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos para o Fundo 

Social Europeu, dando cumprimento ao ponto 2.9.10.1.2 do POCAL.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

DIVISÃO JURÍDICA E DE FISCALIZAÇÃO 
 

PROGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DE UMA 
LICENÇA PARA TÁXIS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a proposta, elaborada de acordo com 

o parecer n.º 407/2007/AM, da Divisão Jurídica e de Fiscalização, que aqui se dá 

por integralmente reproduzido e que desta faz parte integrante como Doc. 1. 

 

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

unanimidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de Fiscalização. 

 

 

PERMUTA DE “OSSÁRIO” PERPÉTUO” PARA “COVAL PERPÉTUO”, NO 
CEMITÉRIO DE ALCOCHETE 
 

Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta, elaborada de acordo com o 

parecer n.º 392/2007/SC, da Divisão Jurídica e de Fiscalização, que aqui se dá 

por integralmente reproduzido e que desta faz parte integrante como Doc. 2. 

 

O Senhor Vereador José Dias Inocêncio sugeriu que ficasse explícito o carácter, 

absolutamente, excepcional da situação. 

 

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

unanimidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de Fiscalização. 
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CRIAÇÃO DE TAXA DEVIDA PELO SERVIÇO DE REGISTO DE CIDADÃOS 
DA UNIÃO EUROPEIA 
 

Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta, elaborada de acordo com o 

parecer n.º 391/2007, da Divisão Jurídica e de Fiscalização, que aqui se dá por 

integralmente reproduzido, bem como o parecer n.º 413/06, e que desta fazem 

parte integrante como Doc. 3. 

 

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

unanimidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de Fiscalização. 

 

Mais foi deliberado remetê-la à Assembleia Municipal. 

 

 

DONATIVO DA DELTA CAFÉS 
 

Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

«A Divisão de Serviços Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Alcochete 

tem vindo a solicitar apoios destinados à Colónia de Férias que se realizará, 

durante o período de 8 a 15 de Julho, para crianças carenciadas do Concelho de 

Alcochete. 

 

A Delta Cafés, predispôs-se a colaborar nesta iniciativa, com um donativo em 

géneros alimentares (“Fanta laranja”) à Câmara Municipal de Alcochete, num 

valor estimado em € 75,60.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 
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CONTRATO DE DOAÇÃO DE 15 PEÇAS DE INÁCIO CARRAÇA ROCHA 
 

Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

«É presente, para efeitos de aprovação, o contrato de doação referente a 15 

peças (utensílios de ferreiro) de Inácio Carraça Rocha, a celebrar com esta 

Câmara Municipal. 

 

CONTRATO DE DOAÇÃO 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Inácio Carraça Rocha, natural de Alcochete, 

portador do Bilhete de Identidade nº 1229428, emitido em 30/03/2007 pelo 

Arquivo de Identificação de Lisboa, residente na Rua Projectada à Rua Chão do 

Conde, n.º 63, 1.º Dto. – Alcochete. 

 

SEGUNDO OUTORGANTE: Câmara Municipal de Alcochete, pessoa colectiva 

com o nº 506788490, com sede no Largo de S. João, em Alcochete, 

representada pelo seu Presidente Luís Miguel Carraça Franco. 

 

Pelo Primeiro Outorgante foi dito que: 

 

PRIMEIRA 

Na qualidade de proprietário, doa ao Segundo Outorgante, um conjunto de 15 

peças que constam da lista que se anexa e que faz parte integrante do presente 

contrato, sendo identificadas pela sua designação, precedida de um número, que 

corresponde ao número da Ficha de Incorporação do Museu Municipal de 

Alcochete. 

 

SEGUNDA 

As peças supra identificadas serão patenteadas, sempre que para tal se mostre 

adequado ao Programa de Exposição do Museu Municipal de Alcochete. 
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TERCEIRA 

As peças agora doadas ao Segundo Outorgante, não poderão ser por este 

alienadas a terceiros, públicos ou privados. 

 

Pelo Segundo Outorgante foi dito: 

 

Que aceita esta doação. 

Assim o Outorgam: 

 

O Primeiro Outorgante   O Segundo Outorgante 

___________________________ ____________________________ 

Inácio Carraça Rocha  Luís Miguel Carraça Franco (Dr.) 

 

Alcochete,         de Julho de 2007 

 

Lista de Peças a Doar 

N.º Designação da Peça 

460 Pilão 

461 Guilhotina 

462 Aparelho de soldar - electrogénio 

463 Tenaz de prender barra 

464 Tenaz das caldas 

465 Tenaz de canal 

466 Tenaz de tufo 

467 Tenaz de bico de pato 

468 Tenaz de tufo 

469 Tenaz de bico de pato 

470 Tenaz de bico de pato 

471 Chegadeira 

472 Chegadeira  

473 Tenaz de bico de pato 

474 Tenaz de bico de pato 

 

Total de peças a doar: 15 peças.» 



Reunião de 2007.07.10  
Acta n.º 15 

15

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 
 

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

 

1 – «O Grupo de Forcados Amadores de Alcochete comemorou o seu 16.º 

aniversário. 

 

Para celebrar essa ocasião, o Grupo de Forcados Amadores de Alcochete 

proporcionou uma noite de fados a todos quantos convidou para este evento. 

 

Para apoiar essa comemoração proponho atribuição do subsídio ao Grupo de 

Forcados Amadores de Alcochete, no valor de € 350,00.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 Pelo Senhor Presidente foi prestada a seguinte informação: 
 
1 – Plano Especial de Emergência – Festas Populares em Honra de Nossa 

Senhora do Carmo – Samouco 
 

«Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete 

Municipal de Protecção Civil, no âmbito do desenvolvimento de acções 

preventivas que procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante 

o período das Festas Populares em Honra de Nossa Senhora do Carmo, foi 

elaborado um Plano Especial de Emergência (PEE), em colaboração com os 
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Bombeiros Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de 

Freguesia de Samouco e Comissão de Festas, com o apoio da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil – Comando Distrital de Operações de Socorro de 

Setúbal. 

 

Neste PEE, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

actuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas 

de alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas. 

 

Assim, e após análise e aprovação do referido plano entre todas as entidades 

envolvidas, o mesmo estará em vigor entre os dias 13 e 17 de Julho.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram prestadas a seguintes informações: 

 

1 – Encontro de técnicos de Serviço Educativo de Museus RPM do Distrito 
de Setúbal 

 

«No dia 28 de Maio realizou-se, no Museu Municipal de Alcochete, o III Encontro 

de Técnicos de Serviço Educativo de Museus RPM do Distrito de Setúbal. 

 

Neste Encontro, organizado pelo Museu Municipal de Alcochete, estiveram 

presentes os seguintes Museus: Ecomuseu Municipal do Seixal, Museu do 

Trabalho Michel Giacometti, Museu Municipal de Santiago do Cacém e o Museu 

Municipal do Montijo. Contou, ainda, com uma representante da Rede 

Portuguesa de Museus. 

 

Foram visitados os núcleos museológicos do Museu Municipal e apresentadas as 

actividades realizadas pelo Serviço Educativo. A temática para reflexão e debate, 
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proposta para este Encontro, prendeu-se com a programação para públicos 

adultos.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Exposição “A Vida e a Senhora da Vida” 

 

«Prosseguindo o programa de exposições, de temática religiosa, realizadas em 

parceria com a Paróquia de Alcochete, no dia 22 de Junho foi inaugurada, no 

Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal, a 6.ª exposição organizada no âmbito 

desta parceria, que poderá ser visitada até ao dia 30 de Setembro de 2007.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 – Campanha de Sensibilização “Use mas não abuse do sol” 

 

«No âmbito do programa anual de educação e promoção da saúde, a Câmara 

Municipal e o Centro de Saúde levaram a efeito uma acção de sensibilização 

denominada “Use mas não abuse do sol”, que teve lugar no passado dia 21 de 

Junho, a bordo do varino “O Boa Viagem”, gentilmente cedido pela Câmara 

Municipal da Moita, em virtude de a embarcação Alcatejo não se encontrar 

disponível no dia do evento. 

 

Durante o passeio fluvial até à Ponte Vasco da Gama, os 82 participantes foram 

esclarecidos acerca dos benefícios do sol, bem como dos cuidados básicos a ter 

com a exposição solar. Foram ainda distribuídos folhetos informativos e amostras 

de protector solar, cortesia do laboratório Edol. 

 

Esta foi uma iniciativa conjunta que, mais uma vez, se pautou por uma avaliação 

muito positiva da parte dos participantes, que enalteceram a atenção e os 

cuidados prestados por todos os elementos responsáveis pela dinamização.» 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 
prestada a seguinte informação: 

 

1 – Iniciativas da Divisão de Desporto durante os meses de Junho e Julho 

 

«Clube + Idade – Festa de encerramento: 

 

Realizou-se, no passado dia 28 de Junho de 2007, a festa de encerramento da 

época desportiva 2006/07 do Clube + Idade do Município de Alcochete. 

 

A festa juntou 110 alunos das classes de Alcochete, Samouco, S. Francisco e 

Fonte da Senhora/Passil, com destino a Mafra. 

 

O Programa contou com uma manhã de actividades desportivas (caminhada 

curta e aula de aeróbica) no Complexo Desportivo Eng.º Ministro dos Santos, em 

Mafra, bem como um almoço piquenique com todos os alunos e professores das 

referidas classes. 

 

Após o almoço, o grupo visitou a Aldeia Museu do Sobreiro, onde fez uma pausa 

para lanche e convívio, fazendo-se o regresso por volta das 16h00. 

 

A iniciativa registou um aumento do número de inscrições, na ordem dos 25% em 

relação à época desportiva passada para esta. 

 

Alcochet’Aventura – Percurso de canoagem “Ribeira das Enguias”: 

 

Realizou-se, no passado dia 30 de Junho e percorreu a zona entre o Alfoz, Praia 

dos Moinhos e Hortas, com 15 participantes. 

 

Alcochet’Aventura – Percurso de canoagem “Base Aérea n.º 6”: 
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No dia 8 de Julho de 2007 realizou-se mais uma iniciativa, muito participada, 

tendo o percurso decorrido entre o cais do Samouco e a Casa Branca e regresso, 

contando com 35 participantes.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

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 
 

E nada mais havendo a tratar, pelas 18:20 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

Tânia Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, Assistente 

Administrativo, subscrevo e assino. 


