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Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, nesta vila de 

Alcochete e salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 

presidente da Câmara Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, encontrando-se 

presente a senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório Soares e os 

senhores vereadores Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, José Luís dos Santos 

Alfélua, Estêvão António das Neves Boieiro, Vasco André Marques Pinto e Pedro 

Miguel Abreu Louro. 

 

O senhor presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, registaram-se as seguintes 

intervenções: 

 

O senhor vereador José Luís Alfélua, solicitou por escrito o seguinte 

esclarecimento: 

 

“Foi referido pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Alcochete que a 

empreitada de requalificação da rua do Láparo não poderia ser efetuada através de 

garantia bancária acionada para o efeito pelo Município e que se estava a encontrar 

soluções para a sua concretização. 

 

Mais alegou, que esta decisão era suportada por pareceres técnicos e jurídicos. 

 

Como estas questões técnico/jurídicas nunca nos foram colocadas, solicitamos que 

nos seja facultado, para apreciação, os referidos pareceres que fundamentaram 

esta nova decisão.” 

 

O senhor vereador Pedro Miguel Abreu Louro solicitou esclarecimentos sobre: 
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- Estaleiro junto ao estabelecimento comercial “Continente Bom Dia”; - Situação da 

estrada que se encontra fechada e que dá acesso ao restaurante “O Arrastão”; - 

Situação do Pinhal das Areias; - Rendas das antenas das operadoras de 

comunicação; - Campanha de sensibilização sobre dejetos caninos. 

 

O senhor presidente, sucintamente, esclareceu: 

 

Que a Câmara responderá por escrito, ao pedido de esclarecimento entregue pelo 

senhor vereador José Luís Alfélua. 

 

O estaleiro que se encontra junto ao estabelecimento comercial “Continente Bom 

Dia” servirá para as obras de apoio para reparação da avenida da Sociedade 

Imparcial 15 de Janeiro de 1898, cujo piso abateu. 

 

Relativamente à referida estrada, informou que as conversações com o proprietário 

continuam, prevendo-se que, dentro de pouco tempo seja possível a sua completa 

reparação e abertura. 

 

Em relação ao Pinhal das Areias, confirmou que existe um protocolo tripartido (que 

já tem algum tempo), celebrado entre a Câmara Municipal de Alcochete, o Freeport 

e o ICN – Instituto de Conservação da Natureza que é pouco esclarecido sobre 

quem é quem e o que deve cada entidade fazer também em termos financeiros, 

pelo que para esclarecimento e no sentido de se gerar um entendimento que seja 

profícuo para as três entidades e fundamentalmente para o Município, já está 

marcada uma reunião com a administração do Freeport e de seguida será marcada 

com o ICN. 

 

Quanto ao pagamento das rendas das antenas, referiu que este assunto se 

encontra em apreciação por parte dos Serviços, pelo que quando se chegar a uma 

conclusão, informará os senhores vereadores. 

 

Em relação à campanha de sensibilização, esclareceu que os Serviços estão a 

trabalhar no assunto, prevendo-se para breve que seja lançada junto da população 
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uma campanha no sentido de sensibilizar para esta problemática, a qual passa 

essencialmente, pela falta de sentido cívico dos proprietários dos animais. 

 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto corroborou o que o senhor 

presidente disse, lembrando que para além dos canídeos a problemática da 

proliferação dos pombos também terá que ser alvo de reflexão. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Resumo diário da tesouraria 

 

O senhor presidente informou que o valor do saldo, em disponibilidades de 

operações orçamentais é de €4.496.466,45 (quatro milhões, quatrocentos e 

noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e quarenta e cinco 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

O senhor presidente da Câmara informou de que entre os dias 19/12/2017 e 

31/12/217 autorizou o pagamento da despesa, no montante de €1.428.558,18 (um 

milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e 

dezoito cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas da n.º 3962 à 4174 e 

entre os dias 01/01/2018 e 09/01/2018 autorizou o pagamento da despesa, no 

montante de €64.918,03, (sessenta e quatro mil e novecentos e dezoito euros) 

conforme as ordens emitidas da n.º 1 à n.º 53. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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3. Aprovação de ata 

 

Ata da reunião ordinária realizada no dia 06 de dezembro de 2017 

 

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

unanimidade. 

 

Ata da reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2017 

 

O assunto foi retirado para posterior deliberação. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO SENHOR PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

O senhor presidente propôs a inclusão de mais um ponto na Ordem do Dia e foi 

aceite pelos senhores vereadores, com o seguinte título: “Atribuição de Medalhas 

no âmbito do 120.º aniversário da Restauração do Concelho”, passando a constar 

como ponto 4.1. pelo que se renumeraram os restantes pontos agendados. 

 

 

4.1 Atribuição de medalhas no âmbito do 120.º aniversário da Restauração 

do Concelho 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Por ocasião das comemorações da Restauração do Concelho, a Câmara 

Municipal de Alcochete homenageia, durante a sessão solene alusiva ao 15 de 

Janeiro de 1898, com a atribuição de Medalhas Municipais pessoas a título 

individual e coletivo, que se destacam por serviços e atividades desenvolvidas em 

prol do Município e da sua população, em diferentes áreas de atuação: cultura, arte, 

desporto e ensino, assim como os trabalhadores do Município, das Juntas de 

Freguesia do Concelho, dos Serviços Públicos, que se distinguem no cumprimento 

das suas funções e as desempenham com dedicação e competência. 

 



Reunião de 2018.01.10  

Ata n.º 01 

7 

No ano em que se comemoram 120 anos do 15 de Janeiro de 1898 a autarquia 

propõe o reconhecimento das seguintes instituições e personalidades com a 

atribuição de medalhas municipais: 

 

 

MEDALHA DA RESTAURAÇÃO DO CONCELHO 

 

A Medalha da Restauração do Concelho é atribuída a pessoas individuais ou 

coletivas que, por atos por si praticados, tenham de forma notória contribuído para 

o engrandecimento do nome do concelho, quer pela investigação e divulgação dos 

seus valores culturais, quer por se haverem notabilizado em qualquer ramo de arte 

ou de ciência e ainda pela dedicação evidenciada nos serviços prestados ao 

Município ou aos seus habitantes. 

 

 

Clube de Ciência e Tecnologia do Agrupamento de Escolas de Alcochete 

 

O Clube de Ciência e Tecnologia do Agrupamento de Escolas de Alcochete 

desenvolve um importante trabalho na formação científica e tecnológica dos alunos, 

destacando-se a equipa de robótica que já se notabilizou ao nível nacional e 

internacional pela conquista de vários prémios. 

 

A última competição em que a equipa de robótica participou foi no Festival de 

Robótica Robocup Junior Austrian Open 2017, que decorreu na Áustria, nos dias 21 

e 22 de abril, conquistando o 1.º lugar na modalidade de OnStage Escalão 

Secundário. 

 

A equipa de dança robótica “Masks” constituída pelos alunos Diogo Freitas, Miguel 

Fidalgo, João Fidalgo, João Maria, Pedro Rodrigues, Filipe Pepe, Frederico 

Madeira, Tiago Casimiro, Henrique Soares, Duarte Pereira, Diana Alexandre, Rita 

Alexandre e Rodrigo Alves e pelo professor Carlos Gonçalves apresentou a melhor 

coreografia do festival, colocando em palco quatro robots – androide, bateria, 

marioneta e máscara africana – numa referência às máscaras do mundo. 
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A equipa vencedora integrou ainda os alunos Mário Amaro e José Figueiredo e a 

professora Carla Santos do Sporting Clube de Alenquer, com quem a equipa de 

robótica de Alcochete tem estabelecida uma parceria de colaboração. 

 

O Clube de Ciência e Tecnologia é um dos vários projetos existentes no 

Agrupamento de Escolas de Alcochete que tem como objetivo, em cada ano letivo, 

a formação de uma equipa de robótica, a par de atividades e observações no 

domínio da astronomia. 

 

Com coordenação dos professores Carlos Gonçalves e Maria Helena Cristina o 

clube tem como destinatários os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário. 

 

A equipa de robótica surge no Clube de Ciência e Tecnologia no ano de 2007 e 

desde então tem participado, com diferentes constituições, em vários festivais 

nacionais e internacionais com prestações muito valorosas. 

 

Além do 1.º lugar no Robocup Junior Austrian Open 2017, refiram-se também o 2.º 

lugar no Robocup 2016, em Itália, o prémio “melhor equipa de dança” alcançado no 

Robocup Junior 2015, na Holanda, o prémio “melhor superequipa” do mundo no 

Robocup do México, em 2012, o prémio mais importante da robótica a nível mundial 

na disciplina de dança robótica, e o prémio “melhor programação” no Robocup 2008 

na China. 

 

Nas diferentes edições do Festival Nacional de Robótica também são muitos os 

prémios já conquistados, o mais significativo foi o 2.º prémio na competição que se 

realizou na Batalha, com a equipa “Maravilhoso Mundo do Mundo”. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem ao Clube de Ciência e 

Tecnologia do Agrupamento de Escolas de Alcochete, em particular à equipa de 

robótica, aos alunos e professores que dinamizam este projeto que fomenta o 

desenvolvimento de competências ao nível científico e um trabalho em parceria 

entre alunos e professores, prestigiando a comunidade educativa de Alcochete, 

com a atribuição da Medalha da Restauração do Concelho. 
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Henrique dos Santos Costa 

 

Henrique dos Santos Costa é um jovem músico de 25 anos, natural de Alcochete, 

profissional de tuba com um percurso musical na escola de música da Sociedade 

Imparcial 15 de Janeiro de 1898, permanecendo como músico da Banda da sua 

terra. 

 

Em 2007 deu início à sua educação musical na Escola de Música do Conservatório 

Nacional de Lisboa prosseguindo os seus estudos musicais na Academia Nacional 

Superior de Orquestra, da Metropolitana, em Lisboa, onde entre 2011 e 2014 fez a 

licenciatura em Instrumentista de Orquestra (Tuba) na classe do Prof. Adélio 

Carneiro. 

 

Atualmente é aluno de Anne Jelle Visser, professor de tuba, em Zurique, 

beneficiando de uma bolsa de estudo da Fundação Calouste Gulbenkian, na 

especialidade de tuba a solo. 

 

Participou em vários concursos internacionais e venceu vários prémios, 

nomeadamente, o 1.º prémio na categoria de Tuba (categoria sénior) no Concurso 

Internacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La Sallete”, em Oliveira de 

Azeméis, 1.º prémio na categoria de Tuba (categoria júnior) no Concurso Nacional 

de Instrumentos de Sopro “Terras de La Sallete”, em Oliveira de Azeméis, 1.º 

prémio na categoria de Tuba (categoria juvenil) no Concurso Nacional de 

Instrumentos de Sopro “Terras de La Sallete”, em Oliveira de Azeméis, foi 

semifinalista no ITEC – International Tuba Competition em Linz, Áustria, e no 

International Brass Competition em Gdansk, Polónia. 

 

Mais recentemente, obteve dois primeiros prémios, em maio de 2016, no Concurso 

Instrumental Internacional de Markeneukirchen, Alemanha, e em novembro de 

2016, no Concorso Internazionale “Città di Porcia”, Itália. 
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Henrique Costa participou em vários programas com a Orquestra Metropolitana de 

Lisboa sob a direção de Michael Zilm, Emilio Pomarico, Pedro Neves, entre outros, 

com a Orquestra do Algarve sob a direção do Maestro António Vitorino d’Almeida, 

com a Orquestra Gulbenkian sob a direção da Maestrina Joana Carneiro, e ainda 

com a Orquestra XXI e com a Orquestra de Sopros da União Europeia. 

 

Refiram-se ainda as suas participações em concertos com a Orquestra Sinfónica da 

Juventude de Lisboa e com a Orquestra Portuguesa da Juventude “Momentum 

Perpetuum”. 

 

Entre os anos 2012 e 2014 foi professor de Tuba no Conservatório Regional de 

Palmela e na Escola Profissional Metropolitana. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem a Henrique dos Santos Costa 

pelo seu percurso e mérito musical e empenho no estudo e especialização na 

interpretação da tuba, que prestigia a comunidade local, com a atribuição da 

Medalha da Restauração do Concelho. 

 

 

Fernando Reynolds Quintella (a título póstumo) 

 

Fernando Reynolds Quintela foi um jovem forcado do Grupo de Forcados 

Amadores de Alcochete que se distinguiu na sua curta existência pela forma 

simples e verdadeira com que se relacionava com o próximo. 

 

Reconhecido pelos seus pares, amigos forcados, como um homem de fé e 

convicções fortes, um bom filho, um bom amigo, um forcado destemido que sempre 

honrou a jaqueta do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete. 

 

Faleceu aos 26 anos, a 16 de setembro, numa noite triste, após uma colhida sofrida 

na última corrida da Feira Taurina da Moita, de 2017, no âmbito das Festas em 

honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
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Natural de Lisboa, onde nasceu a 21 de agosto de 1991, envergou pela primeira 

vez a jaqueta do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete a 21 de julho de 2008, 

na praça de toiros francesa de Mont de Marsan. 

 

Fernando Quintella era filho de João Quintella, antigo forcado do Grupo, e deixou 

um legado de fé e humanidade e um exemplo para os que valorizam o verdadeiro 

sentimento da amizade. 

 

A homenagem a Fernando Quintella está enquadrada na importância que a festa 

brava tem no concelho, pois é parte integrante da vida das gentes de Alcochete, faz 

parte da memória coletiva do concelho, da tradição de figuras como cavaleiros, 

campinos e forcados que são presença constante no quotidiano da própria 

localidade. 

 

Recorde-se que a Tauromaquia foi reconhecida, em 2012, pela Câmara Municipal 

de Alcochete como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal, uma 

declaração elaborada em conformidade com a Convenção para a Salvaguarda do 

Património Cultural imaterial, adotada na 32.ª Conferência Geral da Unesco e em 

consonância com outros municípios que integram a Secção dos Municípios com 

Atividade Taurina. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem póstuma a Fernando 

Quintella, pela forma exemplar de estar na vida, pelo seu desempenho como 

forcado no Grupo de Forcados Amadores de Alcochete, enquadrado na história e 

cultura alcochetanas, com a atribuição da Medalha da Restauração do Concelho. 

 

 

José Francisco da Costa Carraça Caninhas (a título póstumo) 

 

José Francisco da Costa Carraça Caninhas nasceu em Alcochete a 8 de março de 

1952, e desde muito cedo manifestou uma paixão enorme pelas coisas da sua 

terra. Grande defensor da identidade e cultura das suas gentes desenvolveu um 

importante trabalho na comunidade local, quer enquanto presidente da direção, e 
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outros cargos diretivos, do Aposento do Barrete Verde, quer enquanto professor 

nas escolas do concelho, quer enquanto membro ativo na paróquia de Alcochete. 

 

Sócio do Aposento do Barrete Verde desde 12 de setembro de 1964 manteve uma 

forte ligação a esta associação participando ativamente numa das mais genuínas 

manifestações culturais e identitárias locais – As Festas do Barrete Verde e das 

Salinas. 

 

Ao longo da sua vida integrou diferentes órgãos diretivos desta agremiação: foi 

presidente da Direção, de outubro de 1989 a outubro de 1992, foi presidente da 

Mesa da Assembleia Geral, de outubro de 1992 a novembro de 1994 e de outubro 

de 2010 a outubro de 2014, e assumiu ainda em outubro de 2014 o cargo de 

secretário do Conselho Geral do Aposento do Barrete Verde. 

 

Desafiado pela direção do Aposento apresentou na inauguração das Festas em 

agosto de 2016 o livro “As Festas, aí estão!”, comemorativo dos 75 anos das Festas 

do Barrete Verde e das Salinas e que conta a história das festas ao longo dos anos. 

 

Terá sido um dos seus últimos momentos públicos em que como genuíno 

alcochetano falou com orgulho das suas gentes, dos alcochetanos – das gentes da 

sua terra – e das pesquisas que fez para a redação do livro. 

 

“Não queiram saber as horas que passei na Biblioteca Nacional, o interessante que 

vi sobre esta terra, sobre a forma como os outros falam desta terra e depois 

navegando um pouco pela atas das reuniões da direção [do Aposento do Barrete 

Verde] ver como é que nós próprios falamos da nossa terra”, disse na altura José 

Caninhas. 

 

Enquanto presidente da direção do Aposento, José Caninhas lançou o desafio a um 

conjunto de jovens para se constituir um grupo de danças sevilhanas e foi assim 

que nasceu o Grupo de Danças Sevilhanas do Aposento do Barrete Verde, o 

primeiro do concelho, que passados alguns anos de inatividade regressou ao ativo. 
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Engenheiro Técnico de Civil, diplomado pelo Instituto Superior de Engenharia de 

Lisboa, em 1980, foi ao ensino que dedicou 40 anos da sua vida, na formação de 

muitos jovens do concelho e na dinamização e reformulação do funcionamento das 

escolas, nas quais lecionou a disciplina de matemática, enquanto professor do 3.º 

ciclo e secundário. 

 

Concluiu uma segunda licenciatura em Ciências da Educação, pela Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, em 1997, e 

prosseguiu a sua formação na Universidad de Extremadura, Espanha, obtendo em 

2002 o Certificado-Diploma de Estudios Avanzados, na Área de Conhecimento da 

Teoria e Historia de la Educación. 

 

Foi presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária de Alcochete, no ano 

letivo de 2010/2011, presidente da Comissão Instaladora da Escola Secundária de 

Alcochete, nos anos letivos de 2008/09 e 2009/10, presidente do Conselho Diretivo 

da Escola C+S de Alcochete, de fevereiro de 1989 a julho de 1990 e foi vice-

presidente do Conselho Diretivo da Escola C+S de Alcochete, no ano letivo de 

1982/83. 

 

Motivado por um sentimento de ajuda à comunidade local, este homem que 

também era um homem de muita fé, teve uma vida ativa na paróquia de Alcochete 

com a participação regular em grupos de apoio à comunidade e no coro da igreja, 

integrando em 2006 o coro polifónico da Igreja de São João Batista. 

 

Mais recentemente viria também a integrar o coro do Agrupamento de Escolas de 

Alcochete “Schola Cantorum Grupo Vocal”. 

 

José Francisco Caninhas faleceu a 8 de julho de 2017 vítima de doença 

prolongada, mas o seu legado fica na história de Alcochete e preservado na 

memória das gentes da sua terra, porque como ele disse no lançamento de “As 

Festas, aí estão!”: “Não são as coisas que são mais importantes, o mais importante 

são os homens. E os homens desta terra foram muito importantes – não só para 

nós alcochetanos como no contexto nacional e internacional”. 
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“Não há futuro sem passado, e o passado desta terra, o passado deste Aposento, 

em que todas as vezes que o presidente da direção escreve alguma coisa assina 

“Por Alcochete” é efetivamente “Por Alcochete” que trabalha”, referiu ainda. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem póstuma a José Francisco da 

Costa Carraça Caninhas pela sua dedicação à preservação da história, tradição e 

identidade locais, pelo seu empenho no ensino e à comunidade escolar, e ao 

compromisso assumido com a comunidade local através da paróquia de São João 

Baptista, com a atribuição da Medalha da Restauração do Concelho. 

 

 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO DESPORTIVO 

 

A Medalha Municipal de Mérito Desportivo é atribuída a pessoas individuais ou 

coletivas que, por qualquer forma ligadas ao Município ou em sua representação se 

hajam destacado em qualquer modalidade desportiva ou tenham de forma notória e 

persistente, contribuído para a divulgação e desenvolvimento do desporto. 

 

 

Futebol Clube de São Francisco 

 

Fundado a 19 de março de 1977, o Futebol Clube de São Francisco é uma das 

coletividades mais dinâmicas do concelho que se tem mantido ininterruptamente 

em atividade promovendo a prática do futsal, patinagem artística e jujitsu. 

 

Mas é no futsal que o Futebol Clube de São Francisco tem alcançado um percurso 

mais vitorioso com a recente conquista, em maio de 2017, do campeonato distrital 

da modalidade da Associação de Futebol de Setúbal pela equipa sénior. 

 

A equipa orientada por Aniceto Redondo conseguiu o título numa competição muito 

disputada entre a equipa de São Francisco, o Cova da Piedade e a União 

Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde, que se destacaram ao longo da 

época. 
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A formação de futsal sénior subiu assim à II divisão nacional, onde está, na 

presente época desportiva, a disputar a série F, após uma brilhante prestação na 

época transacta com a conquista de 30 pontos, que refletem 10 vitórias e apenas 

duas derrotas. 

 

Refira-se ainda que o Futebol Clube de São Francisco aposta fortemente no 

desenvolvimento do futsal assegurando funcionamento dos diferentes escalões de 

formação da modalidade, assim como na patinagem artística, participando 

regularmente nas competições organizadas pela Associação de Patinagem de 

Setúbal e com alguns títulos conquistados nos torneios distritais de estrelitas. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem ao Futebol Clube de São 

Francisco, pelo trabalho desenvolvido no concelho, em particular na freguesia de 

São Francisco, na promoção e formação desportiva e pela conquista do 

campeonato distrital da formação sénior de futsal, que lhe garantiu o acesso à 2ª 

divisão nacional da modalidade, com a atribuição da Medalha Municipal de Mérito 

Desportivo. 

 

 

Ana Sofia Costa Sequeira 

 

Em representação da Equipa Kick Alcochete (EKA), Ana Sofia Costa Sequeira 

sagrou-se em 2017 campeã nacional de Kickboxing, na categoria de juniores  

(-50kg), disciplina de Light Contact, prémio alcançado no Campeonato Nacional da 

modalidade que decorreu na Figueira da Foz. 

 

Orientada pelo treinador Paulo Guerra, a preparação para o Campeonato Nacional 

de Kickboxing foi muito intensa e a atleta redobrou esforços dentro e fora dos 

treinos. Tudo ficou decidido num único combate com uma adversária mais 

experiente, e o apoio do treinador e da restante equipa foi crucial para Ana Sofia 

Costa Sequeira alcançar a vitória, uma conquista que a tornou mais confiante no 

seu potencial no kickboxing. 
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Em 2017, a atleta também participou na 34.ª Seixalíada onde obteve mais uma 

vitória ao vencer o primeiro combate na disciplina de Full Contact. 

 

Natural de Alcochete, Ana Sofia Costa Sequeira tem 17 anos e é uma apaixonada 

pelo desporto. Antes do kickboxing praticou futsal e taekwondo e sempre foi muito 

ativa, dedicando os tempos livres à prática desportiva. 

 

Graças ao incentivo de uma amiga inscreveu-se na Equipa Kick Alcochete em 2014 

mas desistiu pouco tempo depois. No entanto, o gosto pelo estilo e cultura da 

modalidade de kickboxing levou-a a regressar à equipa de Alcochete dois anos 

depois e desde então concilia os estudos com os treinos na Casa do Povo de 

Alcochete. 

 

Para a jovem campeã, a conclusão do secundário e a entrada no ensino superior 

são prioridades, mas o kickboxing continua a preencher uma parte importante da 

sua vida e as vitórias alcançadas motivam-na a ter mais empenho nos treinos, 

competições e galas. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem a Ana Sofia Costa Sequeira 

pelo seu mérito desportivo, empenho e dedicação à modalidade de Kickboxing com 

a entrega da Medalha de Mérito Desportivo do Município de Alcochete. 

 

 

Beatriz Lino Casalou Domingues 

 

Com 16 anos e residente em Alcochete, Beatriz Lino Casalou Domingues é atleta 

do Ginásio Clube Português e Campeã Nacional em Ginástica Acrobática 1.ª 

Divisão, título que conquistou com Marta Oliveira com a qual concorre como par 

feminino. 

 

As duas atletas alcançaram o troféu em abril de 2017 numa prova em que 

executaram dois exercícios, um de equilíbrio e outro dinâmico, tendo conquistado o 

título nacional em cada um deles e também o 1º lugar por equipas. 
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A vontade de vencer de Beatriz Domingues e da sua companheira esteve também 

em evidência na excelente prestação que o Par Feminino Júnior realizou em 2017 

no Flanders International Acro Cup, que decorreu na Bélgica entre 7 e 9 de abril, 

em que as duas atletas, em representação de Portugal e do Ginásio Clube 

Português, se qualificaram para a final e alcançaram o 3.º lugar entre os 19 

melhores grupos da Europa. 

 

Refiram-se ainda as conquistas do primeiro lugar do pódio no campeonato distrital e 

no torneio José António Marques, em março, na Super Finals All Around, em junho, 

e no Lisbon International Acrobatic Gymnastic 2017 em setembro. 

 

A participação no Campeonato da Europa que se realizou em outubro na Polónia, 

onde alcançou o 3.º lugar, garantiu-lhe o apuramento direto para o Campeonato do 

Mundo de 2018. 

 

Beatriz Domingues começou a praticar ginástica acrobática aos 12 anos e para 

além do treino competitivo que lhe ocupa 25 horas semanais, também participou, 

juntamente com os colegas do Ginásio Clube Português, na final do concurso Got 

Talent Portugal 2017. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem à atleta Beatriz Domingues 

pelo seu mérito desportivo e dedicação à modalidade de ginástica acrobática com a 

entrega da Medalha de Mérito Desportivo do Município de Alcochete. 

 

 

Gilberto Filipe Lopes da Silva 

 

Gilberto Filipe Lopes da Silva é um jovem cavaleiro natural de Alcochete com 

provas dadas na arte da equitação e no toureio a cavalo, que teve em 2017 um ano 

fantástico na conquista de vários títulos nacionais e internacionais na disciplina de 

equitação de trabalho. 
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Nascido a 23 de agosto de 1980 Gilberto Filipe manifestou desde muito novo um 

gosto e uma apetência natural pata montar a cavalo e nos últimos anos tem 

consolidado uma carreira que tem por base a equitação. 

 

É o ensino dos cavalos que preenchem os dias deste cavaleiro que também se tem 

afirmado no panorama taurino nacional. Começou a montar com 14 anos e não 

mais parou, aos 16 anos fez a sua primeira corrida de toiros em Estremoz, que o 

influenciou definitivamente na opção de ser cavaleiro tauromáquico. 

 

Mais tarde viria a licenciar-se em engenharia agrónoma, mas nunca exerceu esta 

atividade apesar de ter gostado muito do curso. 

 

Atualmente faz o que mais gosta que é montar a cavalo e tem uma vida profissional 

ligada ao toiro e ao cavalo, em que a par de uma carreira como cavaleiro 

tauromáquico participa em provas de ensino e equitação de trabalho. 

Tem instalado na Fonte da Senhora, freguesia de Alcochete o seu polo de trabalho 

e centro de equitação onde desenvolve a sua atividade relacionada com o ensino 

do cavalo. 

 

Dos momentos altos da sua carreira destacam-se no ano de 2004 a alternativa 

como cavaleiro tauromáquico, seguindo-se vários triunfos em diferentes praças de 

touros portuguesas. 

 

Na vertente de equitação de trabalho Gilberto Filipe tem-se evidenciado nos últimos 

anos, tendo sido recentemente homenageado com a Medalha de Mérito Desportivo 

pela Federação Equestre Portuguesa, por ocasião da Feira do Cavalo da Golegã. 

 

2017 foi um excelente ano para o cavaleiro alcochetano que alcançou diversos 

troféus a titulo individual e por equipas, com destaque para o troféu conquistado no 

Torneio das 6 Nações no Salão do Cavalo em Paris, a nível individual e por 

equipas, e os não menos importantes títulos nacionais: campeão nacional no 

escalão de debutantes, campeão nacional no escalão de consagrados, vice-

campeão nacional no escalão de masters, vencedor da taça de Portugal no escalão 

de consagrados, vencedor da Taça de Portugal no escalão de debutantes, 
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vencedor da prova de equitação à Portuguesa A, vencedor das provas  

morfo-funcionais de aptidão de toureio. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta homenagem a Gilberto Filipe, pelo 

trabalho desenvolvido no concelho no domínio da equitação, pela dedicação à arte 

equestre que lhe assegurou a conquista de diferentes troféus nacionais e 

internacionais, com a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Desportivo. 

 

 

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS 

 

A Medalha Municipal de Bons Serviços destina-se a galardoar os trabalhadores da 

câmara municipal, das juntas de freguesia do concelho, dos serviços públicos, de 

membros da corporação de bombeiros ou dos órgãos sociais de outras instituições 

do concelho, que hajam, no exercício das suas funções, conseguido posições de 

destaque e mérito. 

 

 

José Miguel Carriço da Silva 

 

José Miguel Carriço da Silva foi admitido na Câmara Municipal de Alcochete a 1 de 

janeiro de 1987 como auxiliar administrativo, função que desempenhou durante 

dois anos, para a 1 de janeiro de 1989 assumir funções de Auxiliar Técnico 

Desporto. A 13 de março de 1992 foi reclassificado como terceiro oficial e a 21 de 

novembro de 1995 como segundo oficial. A 1 de janeiro de 1999 assumiu funções 

de assistente administrativo principal e a 20 de julho de 2008 assumiu funções de 

assistente administrativo especialista. 

 

Desde 1 de janeiro de 2009 que assume funções de assistente técnico na área de 

instalações desportivas. 

 

A Câmara Municipal presta homenagem a José Miguel Carriço da Silva pelo 

profissionalismo e empenho nas funções que lhe foram atribuídas ao longo de 30 

anos ao serviço da Autarquia, atribuindo-lhe a Medalha Municipal de Bons Serviços. 
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José António da Fonseca 

 

José António da Fonseca começou a desempenhar funções na Câmara Municipal 

de Alcochete a 1 e setembro de 1987 como servente e progredindo na carreira de 

acordo com as regras da Função Pública. 

 

De 1 de maio de 1989 a 2 de janeiro de 1994 foi canalizador ajudante e de 3 de 

janeiro a 30 de março do mesmo ano foi cantoneiro de limpeza, cargo que 

desempenhou até 31 de dezembro de 2009. Desde 1 de janeiro de 2009 que 

assegura as funções de assistente operacional na área de limpeza urbana. 

 

A Câmara Municipal presta homenagem a José António da Fonseca pelo 

profissionalismo e empenho nas funções que lhe foram atribuídas ao longo de 30 

anos ao serviço da Autarquia, atribuindo-lhe a Medalha Municipal de Bons Serviços. 

 

 

Mário Manuel Candeias de Sousa 

 

Mário Manuel Candeias de Sousa começou a trabalhar na Câmara Municipal como 

canalizador de 2ª classe a 1 de setembro de 1987, funções que manteve até 31 de 

dezembro de 1989. A sua carreira progrediu assumindo as funções de canalizador 

entre 1 de janeiro de 1990 e 1 de julho de 1999. Entre julho de 1999 e dezembro de 

2008 foi reclassificado como canalizador principal e desde 1 de janeiro de 2009 

desempenha funções de assistente operacional na área de águas e saneamento. 

 

A Câmara Municipal presta homenagem a Mário Manuel Candeias de Sousa pelo 

profissionalismo e empenho nas funções que lhe foram atribuídas ao longo de 30 

anos ao serviço da Autarquia, atribuindo-lhe a Medalha Municipal de Bons Serviços. 

 

 

Domingos Manuel Cristina Guerreiro 
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Domingos Manuel Cristina Guerreiro é funcionário da Junta de Freguesia de 

Alcochete desde 2 de março de 1982, iniciando a sua carreira na Função Pública 

como ajudante de secretaria, funções que manteve até 31 de dezembro de 1988. 

 

Nos anos seguintes manteve as funções e progrediu na carreira de acordo com as 

regras da função pública: de 1 de janeiro de 1989 a 3 de dezembro de 1996 foi 

auxiliar técnico de secretaria, de 4 de dezembro de 1990 a 31 de dezembro de 

1996 assumiu as funções de terceiro oficial, e de 2 de janeiro de 1997 a 8 de março 

de 2000 de segundo oficial. 

 

Desde 9 de março de 2000 que Domingos Guerreiro desempenha as funções de 

assistente administrativo principal. 

 

A Câmara Municipal presta homenagem a Domingos Guerreiro pelo 

profissionalismo e empenho nas funções que lhe foram atribuídas ao longo de 30 

anos ao serviço da Autarquia, atribuindo-lhe a Medalha Municipal de Bons 

Serviços». 

 

Submetida à discussão, o senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua lamentou 

que a Câmara não tenha consultado a Junta de Freguesia de Alcochete quanto à 

atribuição de medalha a um dos seus funcionários (apesar de entender ser justa), 

tendo o senhor presidente esclarecido que a Câmara o iria fazer, mas apenas após 

a aprovação da presente proposta, salientando que não se tratou de falta de 

consideração para com a senhora presidente da Junta, mas sim de diferente forma 

de abordar a situação. 

 

Após a discussão, o senhor presidente colocou à consideração a forma de votação, 

ou seja, deliberar por escrutínio secreto medalha a medalha ou que a votação se 

fizesse por escrutínio secreto na globalidade, tendo sido aceite esta última forma de 

votação. 

 

Submetida à votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 votos a 

favor. 

 



Reunião de 2018.01.10  

Ata n.º 01 

22 

 

4.2 Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para 2018 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (adiante designada por LTFP) 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adaptada à administração 

local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e na devida conjugação com 

a Lei de Orçamento de Estado para 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017 de 29/12, 

determinam que o orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os encargos 

referentes à gestão dos recursos humanos e das despesas com pessoal destinadas 

a suportar: 

a) Encargos relativos a remunerações; 

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal 

aprovados e para os quais se preveja recrutamento; 

c) Encargos com alterações de posicionamento remuneratório; 

d) Encargos relativos a prémios de desempenho. 

 

Assim e considerando que: 

a) Os n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º da LTFP, determinam que compete ao dirigente 

máximo do serviço, no prazo de 15 dias após o início da execução 

orçamental, decidir sobre o montante máximo de cada um dos encargos 

referidos, conforme despacho n.º 1/18 de 04/01 do senhor presidente da 

Câmara; 

b)  Na devida articulação com o n.º 2 do artigo 5.º do já referido Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo deliberar sobre os 

montantes previstos para os respetivos encargos. 

 

Propõe-se: 

- Que as decisões aludidas no referido despacho n.º 1/18 de 04/01 do senhor 

presidente da Câmara, (em anexo), sejam objeto de deliberação pelo órgão 

executivo, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do já referido Decreto-Lei n.º 
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209/2009, de 3 de setembro, em vigor por força do estipulado no n.º 2 e 3 do 

artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.» 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, bem 

como anexar o despacho como Doc 1. 

 

 

4.3 Regulamento da Piscina Municipal de Alcochete – consulta pública 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Após publicitação do início de procedimento para aprovação do novo 

Regulamento da Piscina Municipal de Alcochete para efeitos de participação dos 

interessados, nos termos do número 1 do artigo 98.º do Decreto – Lei 4/2015, de 7 

de janeiro (Novo Código do Procedimento Administrativo), ultrapassado o 

respetivo prazo, verifica-se que não foram apresentadas quaisquer propostas. 

Assim sendo, apresenta-se para aprovação proposta de novo regulamento, com 

base nos seguintes objetivos genéricos: 

 

Atualização em conformidade com a legislação em vigor; garantia de uma maior 

qualidade do serviço prestado, respondendo mais eficazmente às necessidades 

dos utilizadores, criando melhores condições de acesso à piscina municipal, no 

que respeita à não discriminação por motivo de doenças contagiosas, infecto-

contagiosas ou transmissíveis e promoção da prática desportiva como um dos 

pilares fundamentais de estilos de vida saudáveis.  

 

Concretamente, foram adicionados artigos relativos à caracterização da instalação 

desportiva, tais como os constituintes de cada um dos pisos do edifício bem como 

as dimensões físicas específicas do tanque de aprendizagem. 

 

Foi alterada a nomenclatura da modalidade anteriormente e erradamente 

designada por hidroterapia para hidromovimento pois a primeira pressupõe ser 

lecionada por um técnico especializado em fisioterapia e dá resposta a 
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tratamentos individualizados aos utentes, sendo que nesta valência o número 

máximo de utilizadores em simultâneo é de 5, sendo praticada uma modalidade 

onde estariam a ser lecionadas aulas a grupos de 25 elementos. 

 

Relativamente ao regime de utilização de “Natação Livre” foi reduzida a idade em 

que os utilizadores jovens necessitariam de se fazer acompanhar por um adulto 

que se responsabilizasse pelos mesmos, passando de 12 para 9 anos de idade, 

sendo que os menores de 14 anos, inclusive, passarão a poder utilizar o referido 

regime de utilização, mediante o preenchimento por parte dos 

pais/tutores/encarregados de educação, do termo de responsabilidade fornecido 

pela secretaria. 

 

Ainda relativamente ao mesmo regime de utilização, a taxa anual que permitia a 

utilização da instalação passa a ser cobrada por época desportiva e não, como 

anteriormente, por ano civil. 

 

Foram redefinidas as datas de início de renovação da inscrição para o mês de 

julho, sendo ainda definido que a época de renovações terminaria a 31 de 

outubro. Posteriormente a esta data, toda e qualquer inscrição passará a ser 

tratada como um processo de nova inscrição, tendo sido redefinida a data do seu 

início para o mês de Setembro e ficando a mesma sujeita ao pagamento das taxas 

de nova inscrição presente na tabela de taxas de utilização da piscina municipal, 

anexo 1 do regulamento. 

 

No que ao pagamento de taxas diz respeito, foi alterado o valor da 2.ª via do 

cartão de utilizador, por perca ou extravio do mesmo, de €4,00 para €2,00, devido 

à nova composição do mesmo. Foi ainda prevista a possibilidade de pagamento 

das mensalidades por transferência bancária, sendo que, neste caso, ficará o 

utente obrigado ao envio do comprovativo dessa mesma transferência, via e-mail, 

para os serviços de secretaria da piscina municipal. 

 

Foram adicionados os benefícios de redução de mensalidade por pagamento 

antecipado das mesmas: 5% no pagamento trimestral, 11% no pagamento 

semestral, 17% no pagamento anual, bem como benefício no que se refere ao 
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pagamento da taxa de inscrição de membros do mesmo agregado familiar: 50% 

no 2.º membro; 100% no 3.º e restantes. 

 

Relativamente a todo e qualquer pertence, objectos/materiais, perdidos na 

instalação desportiva e que não forem solicitados até ao final da época desportiva 

(julho) ficarão à guarda da CMA, a quem competirá decidir o seu destino.  

 

Na sequência do exposto, submete-se a mesma a consulta pública, de acordo 

com o artigo 101.º, do Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro (Novo Código do 

Procedimento Administrativo) e pelo prazo de 30 dias.» 

 

Submetida à discussão, o senhor vereador Estêvão António das Neves Boieiro 

solicitou alguns esclarecimentos (obrigatoriedade ou não de apresentação de 

atestado médico), tendo a senhora vereadora Maria de Fátima Maduro gregório 

Soares esclarecido o assunto. 

 

Submetida à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, remeter para consulta 

pública, pelo prazo de 30 dias, bem como anexar o regulamento como Doc. 2. 

 

 

4.4 Isenção do pagamento de taxas de utilização da sala Multiusos da 

Biblioteca Municipal 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«No âmbito do projeto designado de “2.ª Edição do Seminário de Negócio Ink 

Talents” destinado a tatuadores, gerentes e proprietários de estúdios de tatuagem, 

apresentado pelo jovem munícipe Marco Federado, tatuador e proprietário do 

estúdio de tatuagem “4 Art tattoo shop”, localizado na avenida da Revolução em 

Alcochete, foi-nos solicitado apoio na dinamização deste projecto de âmbito 

nacional, com data prevista para o dia 24 de fevereiro de 2018. 

 



Reunião de 2018.01.10  

Ata n.º 01 

26 

O seminário vai incidir a sua intervenção na gestão da carreira do tatuador, na 

organização de portefólios, gestão de estúdio e de resíduos 

perigosos/hospitalares. 

 

Mais informamos, que o Município acordou a redução do valor da inscrição para 

participantes residentes no nosso concelho, além da promoção/divulgação deste 

evento ter de referir nos materiais e canais de divulgação o apoio prestado pelo 

Município de Alcochete. 

 

Consideramos que este evento apresenta interesse municipal, apresentando-se 

como um estímulo ao empreendedorismo jovem. Servirá também, como impulso 

na modernização deste setor, colocando Alcochete no mapa, como sendo uma 

referência nacional no sentido da profissionalização e das boas práticas na arte da 

tatuagem. 

 

Assim, e de acordo com o disposto na alínea b), n.º 2, do artigo 9.º do 

Regulamento das Taxas Municipais, publicado em Diário da República 2.ª Série, 

de 3 de dezembro de 2010, propõe-se que a digníssima Câmara delibere no 

sentido da isenção do pagamento de taxas no valor de €246,00 (duzentos e 

quarenta e seis euros), referente à utilização da sala multiusos localizada na 

Biblioteca Municipal de Alcochete.» 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4.5 Isenção e redução de pagamento de taxas para o Movimento 

Associativo em 2018 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Atendendo à conjuntura económico-financeira e considerando a manifesta 

relevância das atividades prosseguidas pelo movimento associativo e o público 

beneficiário a que se destina, bem como os objetivos sociais e de desenvolvimento 
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que o município visa prosseguir, nomeadamente os de promoção da atividade 

desportiva, cultural, social e recreativa concelhia, propomos as seguintes isenções 

e reduções para as associações do concelho, e acordo com os artigos 8.º e 9.º do 

Regulamento de Taxas Municipais (RTM), para o ano civil de 2018. 

 

ISENÇÕES: 

 

 Licença Especial de Ruído (artigo 36.º da RTM – tabela administrativa); 

 

 Utilização das Instalações Desportivas Municipais, (pavilhões desportivos, 

polidesportivos e campos de futebol), alíneas d), dos artigos 70.º,71.º e 73.º do 

RTM – tabela administrativa. 

Isenção de pagamento de taxas nos treinos de equipas que se encontram a 

disputar competições federadas (incluindo o INATEL).  

 

 Veículos (n.º 1 do artigo 77.º da RTM – tabela administrativa) 

Isenção do pagamento de taxas referentes ao valor de utilização de veículos 

por Km até 1500 Kms, por ano civil, não podendo as viagens exceder os 

400Km, (ida e volta); 

 

 Fórum (n.º 1 do artigo 78.º da RTM – tabela administrativa) 

As associações e coletividades do concelho terão isenção em número de 1 

(uma) utilização do auditório, por ano civil, devendo a mesma ocorrer em 

qualquer dia da semana excetuando o domingo e feriados. 

A isenção agora proposta, acresce às isenções previstas no artigo 11.º 

“Isenções e Reduções Gerais” do Regulamento de Taxas Municipais publicado 

em Diário da República a 3 de dezembro de 2010. 

 

REDUÇÕES: 

 

 Veículos (n.º 1 do artigo 77.º da RTM – tabela administrativa). 
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Redução em 30% dos valores das taxas referentes aos valores de utilização do 

autocarro por Km, após esgotada a isenção dos 1500 kms.  

Assim, o valor a pagar por km será de €0,48. 

 

 Veículos (n.º 2 do artigo 77.º da RTM – tabela administrativa). 

Redução em 30% dos valores das taxas referentes aos valores de utilização da 

carrinha de 8 lugares por Km, após esgotada a isenção dos 1500 kms.  

Assim, o valor a pagar por km será de €0,34. 

 

 Veículos (n.º 3 do artigo 77.º da RTM – tabela administrativa). 

As taxas referentes ao serviço de motorista serão sempre cobradas com uma 

redução de 30%, incluindo os 1500 kms de isenção de utilização dos veículos. 

Assim o valor hora do serviço do motorista passa a: 

a) Motorista por hora, dentro do horário de trabalho – €7,44 

b) Motorista por hora, em horas extraordinárias – €11,12 

c) Motorista por hora, em período de descanso semanal – €13,23 

 

(estes valores apresentam já o IVA) 

 

Assim, proponho: 

 

1. Que a presente proposta seja aprovada nos termos dos artigos 8.º e 9.º do 

Regulamento de Taxas Municipais (RTM); 

 

2. Que a presente proposta tenha efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018.» 

 

Submetida à discussão, o vereador José Luís Alfélua referiu que se deverá 

encontrar um equilíbrio entre as associações desportivas e associação de índole 

cultural, dado que estas isenções e reduções assentam mais nos equipamentos 

desportivos, beneficiando mais estas, em analogia às associações culturais que 

não utilizam tanto os nossos equipamentos. 
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O senhor vereador Vasco Pinto referiu que esta questão do equilíbrio entre as 

associações desportivas, recreativas e culturais foi discutido e que serão analisados 

caso a caso, em sede do contrato programa de cada coletividade, para que exista 

equilíbrio entre os apoios concedidos e que as associações de índole cultural, não 

sejam prejudicadas em relação às demais associações.  

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4.6 Alteração ao Regulamento do Cemitério Municipal de Alcochete – 

consulta pública 

 

Pelo senhor vereador vasco Pinto foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando a necessidade de uma maior eficiência e eficácia na prestação do 

serviço público, a simplificação dos procedimentos administrativos vigentes bem 

como a adequação do regulamento do cemitério à legislação atual, concretamente 

a alteração dos prazos do período legal de inumação, a simplificação da forma de 

notificação aos interessados e a definição de procedimentos referentes às ossadas 

não reclamadas, apresenta-se uma proposta de alteração, de acordo com os 

pressupostos anexos e normas instituídas e que garanta mais eficazmente a 

prossecução dos objetivos visados. 

 

Na sequência do exposto e após publicitação do início de procedimento de 

alteração do Regulamento do Cemitério Municipal de Alcochete para efeitos de 

participação dos interessados, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do Decreto-Lei 

4/2015, de 7 de janeiro (Novo Código do Procedimento Administrativo), 

ultrapassado o respetivo prazo, verifica-se que não foram apresentadas quaisquer 

propostas.  

 

Assim sendo, submete-se a mesma a consulta pública, de acordo com o artigo 

101.º, do Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro (Novo Código do Procedimento 

Administrativo) e pelo prazo de 30 dias.» 
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Submetida à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, remeter a proposta 

para consulta pública, pelo prazo de 30 dias, bem como anexar o regulamento 

como Doc. 3. 

 

 

4.7 Celebração de Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de 

Alcochete e a United School – Instituto de Línguas 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Pinto, foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A Câmara Municipal de Alcochete e a United School, centro de formação 

certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, cujos 

níveis de competência estão definidos de acordo com o Quadro Europeu Comum 

de Referência, determinado pelo Conselho da Europa, pretendem celebrar um 

protocolo de colaboração que visa estabelecer um relacionamento privilegiado no 

âmbito do projecto “ A Hora do Conto em Inglês”, que inclui ainda outras vantagens 

como a cedência das obras literárias trabalhadas em cada sessão e 

disponibilização de vantagens no âmbito das mensalidades dos cursos de línguas 

lecionados aos trabalhadores da Câmara Municipal e respetivos agregados 

familiares. 

 

A “Hora do Conto em Inglês”, a desenvolver na Biblioteca Municipal de Alcochete, 

constituirá uma oferta inovadora para um público já há muito fidelizado ao programa 

“No 1º sábado de cada mês… Era uma vez!”. 

 

O projeto procura incitar junto do público mais jovem – crianças entre os 03 e os 12 

anos – o gosto pelas línguas estrangeiras e dar a conhecer aos pais e/ou 

encarregados de educação a importância da aprendizagem da língua pelos seus 

educandos. 

 

A atividade será dinamizada por um professor bilingue do Instituto, e trabalhará um 

livro por sessão e um conjunto de nursery rhimes, como forma de envolver todos os 

participantes. No final, o livro trabalhado será oferecido à Biblioteca de Alcochete 
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facto que levará não apenas ao enriquecimento do fundo documental como ao 

preenchimento de uma lacuna que se prende com a existência de um reduzido 

número de obras de literatura infantil em língua estrangeira. O Instituto encarregar-

se-á de produzir cartazes para efeitos de divulgação, com a devida aprovação do 

Setor de Comunicação e Imagem da CMA. 

 

A atividade decorrerá com um carácter regular, uma vez em cada dois meses, 

sempre ao sábado e no período da manhã (11:00H), dia e horário mais favoráveis 

do ponto de vista da disponibilidade das famílias. A planificação, dinamização e 

avaliação da atividade será sempre acompanhada pela técnica responsável pelo 

serviço educativo da área de bibliotecas. 

 

No âmbito desta parceria, o Instituto compromete-se, ainda, através da celebração 

do protocolo, a disponibilizar aos colaboradores do município e seu agregado 

familiar 10% de desconto na mensalidade dos cursos de línguas lecionados.  

 

A vigência do protocolo será por tempo indeterminado sendo que, qualquer das 

partes outorgantes poderá, com uma antecedência mínima de 60 dias, proceder à 

sua denúncia.  

 

Assim, propõe-se submeter para deliberação da Câmara a proposta de parceria 

entre a Câmara Municipal de Alcochete e a United School,- Instituto de Línguas.» 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, bem 

como anexar o referido protocolo como Doc 4. 

 

 

4.8 Isenção do pagamento de taxas de utilização do Fórum Cultural de 

Alcochete à Associação “Os Canitos” 

 

Pelo senhor vereador Vasco Pinto foi apresentada a seguinte proposta: 
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«A Associação “Os Canitos” promoveu, no dia 3 de dezembro de 2017, no auditório 

do Fórum Cultural de Alcochete, um espetáculo musical denominado “Fado 

Solidário”. 

 

O espetáculo, que contou com a presença dos fadistas Maria da Fé, Vanessa 

Gonçalves, Filipa Cardoso, Sara Paixão, Mel e Francisco Barreto, e dos 

instrumentistas Paulo Pereira (guitarra portuguesa) e Rogério Ferreira (viola de 

fado), teve como objetivo angariar fundos sempre importantes para a Associação 

com vista à melhoria das condições dos habitantes do canil de Alcochete. 

 

Neste sentido, e porque esta utilização do Fórum Cultural de Alcochete (que se 

realizou a um domingo), não está enquadrada com as isenções estabelecidas ao 

movimento associativo do concelho, mas que em nada excede o número de 

utilizações anualmente concedidas, propõe-se, tendo em conta a ação meritória 

desenvolvida por esta associação, a isenção do pagamento das respetivas taxas de 

utilização do Fórum Cultural de Alcochete à Associação os Canitos, no valor de 

€316,23 (trezentos e dezasseis euros e vinte e três cêntimos).» 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4.9 Isenção do pagamento de taxas de utilização do Fórum Cultural de 

Alcochete à Juventude Socialista de Alcochete 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«A Juventude Socialista de Alcochete levou a efeito, no passado dia 10 de 

dezembro, no Fórum Cultural de Alcochete, o Congresso Distrital da Federação de 

Setúbal da Juventude Socialista. 

 

Apesar de não estarem previstas isenções no regulamento municipal de taxas aos 

partidos políticos, entende-se, e à semelhança de outras utilizações gratuitas 
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concedidas a partidos políticos, que a pluralidade e diversidade democráticas são 

um dos motores das sociedades contemporâneas que devem ser estimulados. 

 

Neste sentido, propõe-se a isenção do pagamento das taxas de utilização do Fórum 

Cultural de Alcochete à Juventude Socialista de Alcochete, no valor de €476,60 

(quatrocentos e setenta e seis euros e sessenta cêntimos).» 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

5. Apoios financeiros 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

- 120.º Aniversário da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 – Atribuição 

de apoio financeiro 

 

«No dia 15 de Janeiro de 2018, a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 

comemora o seu 120.º aniversário. 

 

Trata-se de uma associação de manifesta representatividade para o concelho de 

Alcochete, emblemática e com um papel insubstituível na valorização social e na 

formação cívica dos seus associados, com atuações culturais a nível nacional e 

internacional.  

 

Desta forma, o Município de Alcochete assinalará a sua presença na Sessão 

Solene, sendo da maior pertinência a atribuição de um apoio financeiro. Até porque, 

esta edilidade tem conhecimento que a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 

irá proceder à reparação de alguns instrumentos musicais. 

 

E, o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento do Apoio ao Movimento Associativo (RAMA) 

permite a atribuição de comparticipações financeiras até ao valor de €2.000,00 

(dois mil euros), sem necessidade de celebração de contratos-programa, para os 
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quais esta edilidade já se encontra a desenvolver os procedimentos inerentes à sua 

efetivação. 

 

Neste contexto, atentos os fundamentos de facto e de Direito supra expostos, 

propõe-se que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere, favoravelmente, 

atribuir uma comparticipação financeira de €1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta 

euros) à Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, no âmbito da celebração do 

seu 120.º aniversário.» 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

- Atribuição de apoio financeiro ao Rotary Clube de Montijo – Rastreio à saúde 

visual das crianças 

 

«No âmbito da colaboração existente entre a Câmara Municipal de Alcochete e o 

Rotary Clube do Montijo, nomeadamente no que se refere à realização de rastreios 

à saúde visual das crianças do concelho, (1.º trimestre de 2018), submete-se para 

discussão e deliberação, a presente proposta de atribuição de um apoio financeiro, 

no valor de €300,00, ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo.  

 

Este projecto abrangerá os alunos do 1.º ano do 1.º ciclo e do 5.º ano do 2.º Ciclo 

do Ensino Básico e reveste-se de um elevado interesse para a saúde da população 

estudantil, dado que visa a identificação precoce de alterações oftalmológicas 

potencialmente patogénicas, bem como, o desenvolvimento físico, comportamental 

e cognitivo da criança. 

 

Esta identificação será alvo de referenciação a especialidade oftalmológica, através 

das consultas de vigilância infantil do Sistema Nacional de Saúde.» 
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Submetida à discussão o senhor vereador Estêvão Boieiro salientou o excelente 

trabalho desenvolvido por esta entidade. O senhor vereador Pedro Louro apesar de 

também reconhecer o trabalho destes, sugere que sejam contatadas associações 

do setor, como a Associação Nacional de Ótica para desenvolvimento deste tipo de 

trabalho, dado esta se apoiar em profissionais e fabricantes do setor. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

6. Informações 

 

 Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a 

seguinte informação: 

 

Campanha Solidária para angariação de azeite brinquedos e bacalhau 

 

«A Câmara Municipal de Alcochete, com o objetivo de reforçar a distribuição 

alimentar no mês de dezembro, nomeadamente de azeite e bacalhau, géneros que 

fazem parte dos hábitos alimentares das famílias portuguesas na época natalícia, 

desenvolveu junto dos nossos parceiros sociais, uma campanha para angariação 

dos mesmos. 

 

Associaram-se a este movimento solidário, o Colégio Penas Real o Grupo Motard 

de Alcochete e ainda a Riberalves. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete juntamente com a Riberalves contribuíram com 

500 postas de bacalhau. 

O Grupo Motard e o Colégio Penas Real realizaram campanhas para angariação de 

azeite e brinquedos, tendo obtido um total de 204 garrafas de azeite e 35 

brinquedos. 
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Os bens angariados foram entregues, aos Grupos Sócio Caritativos de Alcochete, 

Samouco e Cáritas da Atalaia, instituições de 1ª linha que sinalizam e apoiam as 

173 famílias carenciadas do concelho de Alcochete.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi prestada a 

seguinte informação: 

 

Atividades do Setor de Cultura: DEZEMBRO 2017 
 
 
«1. Atividades para o público em geral 
 

. Exposição Os Alcochetanos na Central Tejo: memórias 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 

Públicos: 5 

 

. Exposição A Hora Mágica (fotografia de Joaquim Pena) 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Públicos: n.c. 

 

. Exposição Metamorfose (pintura de Fátima Madeira) 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Públicos: 152 

 

. Natal na Biblioteca: Feira do livro 

Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco 

Dias: 4 a 14 

Públicos: 260 

 

. Formações TIC (tecnologias de informação e comunicação) 

Local: Biblioteca de Alcochete e Biblioteca Escolar e Comunitária de São Francisco 

Dias: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19 e 20 
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Sessões: 9 

Públicos: 48 

 

. Natal na Biblioteca: Era Uma Vez… Como o Grinch roubou o Natal 

Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco 

Dias: 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 

Sessões: 10 

Públicos: 240 

 

. Mercado de Natal 

Local: Largo de São João 

Dias: 8, 9, 10, 16 e 17 

Públicos: n.c. 

 

. Ciclo de concertos de Natal: Conservatório Regional de Artes do Montijo (música 

de câmara) 

Local: Salão da Junta de Freguesia de São Francisco 

Dia: 9 

Públicos: 25 

 

. Ciclo de concertos de Natal: Orfeão da Sociedade Imparcial 15 de janeiro de 1898 

Local: Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal 

Dia: 9 

Públicos: 45 

 

. Ciclo de concertos de Natal: Grupo Vocal Schola Cantorum 

Local: Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal 

Dia: 10 

Públicos: 69 

 

. Ciclo de concertos de Natal: Coral Samouco 

Local: Igreja de São Brás (Samouco) 

Dia: 15 

Públicos: 50 
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. Certificação UMIC (Alcochete Qu@lifica) 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 15 e 20 

Sessões: 2 

Públicos: 5 

 

. Ciclo de concertos de Natal: O Principezinho (Orquestra de Sopros e Percussão 

do Conservatório Regional de Artes do Montijo) 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Dia: 16 

Públicos: 246 

 

. Natal na Biblioteca: Clube das artes… Dá brilho ao teu Natal 

Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco 

Dia: 19 

Sessões: 2 

Públicos: 35 

 

. Mr. Mouse tira dúvidas… 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 27 

Públicos: 4 

 

2. Atividades para públicos escolares 

 

. Teatro O Sapatinho do Pai Natal 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Dia: 4 

Sessões: 4 

Públicos: 1.110 (260 do ensino pré-escolar e 850 do 1.º ciclo do ensino básico) 

 

. Animação do livro e da leitura Feliz Natal, Lobo Mau 

Locais: Escola EB 1 Samouco, Biblioteca de Alcochete e Escola EB1 Samouco 
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Dias: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19 e 20 

Sessões: 15 

Públicos: 679 (171 do ensino pré-escolar e 508 do 1.º ciclo do ensino básico) 

 

. Animação do livro e da leitura A Lista de Natal 

Local: Biblioteca Escolar e Comunitária de São Francisco 

Dias: 13, 14 e 15 

Sessões: 8 

Públicos: 344 (93 do ensino pré-escolar e 251 do 1.º ciclo do ensino básico) 

 

3. Atividades para famílias 

 

. No 1.º sábado de casa mês… Era uma Vez! – Histórias para meninas e meninos 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 2 

Sessões: 2 

Públicos: 85 

 

. Animação do livro e da leitura Histórias com renas e Pais Natais 

(atividade integrada no Mercado de Natal) 

Local: Galeria Municipal dos Paços do Concelho 

Dias: 9 e 10 

Sessões: 2 

Públicos: 139 

 

. Animação do livro e da leitura Histórias com o Menino Jesus e os Reis Magos 

(atividade integrada no Mercado de Natal) 

Local: Galeria Municipal dos Paços do Concelho 

Dias: 16 e 17 

Sessões: 2 

Públicos: 133 

 

. Pais e filhos Natal no Museu 

Local: Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal  
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Dia: 17 

Públicos: 5 

 

4. Atividades para crianças e jovens 

 

. Animação do livro e da leitura Contos com ursos 

(atividade dirigida às crianças dos CAF’s – férias de Natal) 

Locais: Escola EB1 do Samouco e EB1 n.º 2 de Alcochete (Valbom) 

Dias: 18 e 19 

Sessões: 2 

Públicos: 42 

 

. Ateliê de arqueologia Mexer no Passado 

(atividade dirigida às crianças dos CAF’s – férias de Natal) 

Locais: Escola EB1 da Restauração, Escola EB1 do Samouco e Centro Escolar de 

São Francisco 

Dias: 19 e 20 

Sessões: 3 

Públicos: 79 

 

. Animação do livro e da leitura O Natal do urso 

(atividade dirigida às crianças dos CAF’s – férias de Natal) 

Local: Biblioteca Escolar e Comunitária do Centro Escolar de São Francisco 

Dia: 20 

Públicos: 34 

 

. Natal na Biblioteca: Eu vou ao cinema… Os Bichos 

Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco 

Dia: 20 

Sessões: 1 

Públicos: 35 

 

5. Atividades para séniores 
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. Formação TIC (UNISFA – Universidade Sénior de São Francisco de Assis) 

Local: Junta de Freguesia de São Francisco 

Dias: 7 e 14 

Sessões: 2 

Públicos: 18 

 

. Oficina da memória: O meu Natal 

Local: Biblioteca Escolar e Comunitária de São Francisco 

Dia: 20 

Públicos: 4 

 

. Momentos de lazer com contos de saber 

(atividade dirigida aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alcochete) 

Local: Santa Casa da Misericórdia de Alcochete (Sala de convívio e Centro de dia) 

Dia: 20 

Sessões: 2 

Públicos: 61.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Não se registaram quaisquer intervenções. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

ENCERRAMENTO 

E nada mais havendo a tratar, pelas 20:00 horas o senhor presidente declarou 

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

Maria Coelho Fonseca Bernardo, coordenadora técnica, subscrevo e assino. 


