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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, 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 José Luís 

dos Santos Alfélua, na qualidade de vice-presidente da Câmara, encontrando-se 

presentes os senhores vereadores, Jorge Manuel Pereira Giro, Raquel Sofia Leal 

Franco Salvado Prazeres, Maria Teresa Filipe de Moraes Sarmento e Vasco André 

Marques Pinto. 

 

Não compareceram o senhor presidente e a senhora vereadora Susana Isabel 

Freitas Custódio, por motivo considerado justificado. 

 

O senhor vice-presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

O senhor Vasco Pinto questionou qual a disponibilidade do Executivo Municipal 

para uma reunião com o CDS-PP sobre o requerimento apresentado à Câmara 

Municipal por aquele Partido sobre um projeto de iluminação pública. 

 

O senhor vice-presidente respondeu que aguarda por parte dos serviços, o parecer 

técnico sobre o assunto. 

 

B. ORDEM DO DIA 
 

1. Resumo diário da tesouraria 

 

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que o 

valor do saldo, em disponibilidades de operações orçamentais é de €379.752,47 

(trezentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois euros e quarenta e 

sete cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que 

entre os dias 10/07/2014 e 29/07/2014, autorizou o pagamento da despesa, no 

montante total de €939.932,61 (novecentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e 

dois euros e sessenta e um cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas 

do número 1792 ao número 2058. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 10 de julho de 2014 
 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião 

ordinária, realizada em 10 de julho de 2014, por maioria, com 1 abstenção do 

senhor vice-presidente (por não ter estado presente) e 4 votos a favor. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 
 

4.1 Plano de coordenação – Festas do Barrete Verde e das Salinas 

 

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Serviço Municipal 

de Proteção Civil, no âmbito do desenvolvimento de ações preventivas que 

procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante o período das 

Festas do Barrete Verde e das Salinas que decorrem de 8 a 15 de agosto, foi 

elaborado o Plano de Coordenação (PC), em colaboração com os Bombeiros 

Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de Freguesia de 

Alcochete e Aposento do Barrete Verde. 

 



Reunião de 2014.07.10  
Ata n.º 16 

5 

Neste PC, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

atuação 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, propõe-se a aprovação do referido plano que será remetido 

a todas as entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Protecção Civil – 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.2 Festas do Barrete Verde e das Salinas 2014 – Autorização da cedência 
da exploração do espaço público do terrado na vila de Alcochete / 
Autorização para a realização na via pública dos eventos e atividades 
previstas no programa das referidas festas / Autorização para 
instalação e funcionamento de recintos de espetáculos e divertimentos 
públicos que não envolvam a realização de obras de construção civil, 
nem impliquem a alteração da topografia local / Isenção do pagamento 
das taxas aplicáveis 

 

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando que: 

 

1. O Aposento do Barrete Verde pretende levar a efeito, de entre a 8 a 15 de 

agosto do presente ano, mais uma edição das tradicionais Festas do Barrete e 

das Salinas; 

 

2. Nos termos do artigo 49.º do Regulamento Municipal do Licenciamento das 

Atividades previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, e no 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, a realização de arraiais, 

romarias, bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos 
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organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre carece de 

licença da Câmara Municipal; 

 

3. Nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal sobre Instalação e 

Funcionamento de Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos, os 

recintos de espetáculos e divertimentos públicos que não envolvam a 

realização de obras de construção civil nem impliquem a alteração da 

topografia local, como é o caso de circos e praças de touros ambulantes, 

barracas de diversão, pistas de automóveis, carroceis e outros divertimentos 

similares, bem como palanques, estrados e bancadas, só podem ser abertos e 

funcionar mediante licença de funcionamento de recinto válida; 

 

Propõe-se que, nos termos e para efeitos do disposto na alínea o) e qq) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o 

disposto no artigo 49.º do Regulamento Municipal do Licenciamento das 

Atividades previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro e no 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, e no artigo 7.º do Regulamento 

Municipal sobre Instalação e Funcionamento de Recintos de Espetáculos e 

Divertimentos Públicos, a Câmara Municipal de Alcochete delibere: 

 

— Autorizar a cedência da exploração do espaço público do terrado da vila de 

Alcochete ao Aposento do Barrete Verde, respeitando os condicionalismos 

técnicos de segurança e mobilidade, que vierem a ser determinados pelos 

serviços municipais; 

 

— Autorizar a realização na via pública dos eventos e atividades previstas no 

programa das referidas festas, designadamente a realização de largadas de 

touros, arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos; 

 

— Autorizar a instalação e funcionamento de recintos de espetáculos e 

divertimentos públicos que não envolvam a realização de obras de construção 

civil nem impliquem a alteração da topografia local, respeitando os 

condicionalismos técnicos de segurança e mobilidade, que vierem a ser 

determinados pelos serviços municipais; 
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— Isentar o Aposento do Barrete Verde do pagamento das taxas aplicáveis, como 

forma de apoio e incentivo à promoção e desenvolvimento de atividades e 

eventos relacionados com a dinamização da cultura e identidade local e da 

atividade económica de interesse municipal.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.3 Aprovação em minuta do contrato relativa à autorização para a 
contração de um empréstimo de médio e longo prazo para 
financiamento do Plano de Saneamento Financeiro 

 

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Na sequência das deliberações da Câmara Municipal de 10 de julho e da 

Assembleia Municipal de 18 de julho do corrente ano, nas quais foram aprovados a 

contração de um empréstimo de médio e longo prazo, e respetivo estudo e plano de 

saneamento financeiro, submete-se em minuta o contrato do respetivo empréstimo 

para aprovação e posterior assinatura pelo Presidente da Câmara.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por maioria, com 1 voto contra do CDS-PP, 1 abstenção do PS e 3 votos a favor da 

CDU, bem como anexar a referida minuta do contrato como Doc. 1. 

 

 

4.4 Requerimento para perdão das penalizações decorrentes do atraso das 
taxas de ocupação do ossário n.º 475 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 
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— Ser o cemitério de Alcochete um bem integrado no domínio público e 

administrado pelo Município de Alcochete; 

— Que a ocupação de ossários no cemitério de Alcochete depende do pagamento 

da taxa prevista no Regulamento de Taxas Municipais; 

— O requerimento de Filomena Maria da Silva Esteves Cordeiro, solicitando o 

perdão das penalizações decorrentes do atraso no pagamento de taxas de 

ocupação do ossário n.º 475, no valor de 32,39€; 

— Os motivos apresentados pela requerente: a convicção de que o pagamento 

estava a ser efetuado por débito direto; 

— O parecer n.º 41/2014 do Setor Jurídico da Divisão Jurídica, de Recursos 

Humanos e Tecnologias da Câmara Municipal, relativo ao perdão das 

penalizações decorrentes do atraso no pagamento das taxas; 

 

Propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal de Alcochete o seguinte: 

 

— O requerimento para perdão das penalizações decorrentes do atraso no 

pagamento de taxas de ocupação do ossário n.º 475 do cemitério de Alcochete, 

no valor de €32,39.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.5 Requerimento para pagamento em prestações da dívida das taxas de 
ocupação dos ossários n.os 26 e 410 mais o perdão das penalizações 
decorrentes do atraso no pagamento 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 

 

— Ser o cemitério de Alcochete um bem integrado no domínio público e 

administrado pelo Município de Alcochete; 
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— Que a ocupação de ossários no cemitério de Alcochete depende do pagamento 

da taxa prevista no Regulamento de Taxas Municipais; 

— O requerimento de Maria de Fátima Ferreira Murjal, solicitando o pagamento 

em prestações da dívida referente às taxas de ocupação dos ossários n.ºs 26 e 

410; 

— Os motivos apresentados pela requerente: a impossibilidade de pagamento 

imediato do valor em dívida (€127,51); 

— Os pareceres n.º 32/2014 (acerca do pagamento em prestações das taxas 

relativas à ocupação de ossários) e n.º 41/2014 (relativo ao perdão das 

penalizações decorrentes do atraso no pagamento das taxas) do Setor Jurídico 

da Divisão Jurídica, de Recursos Humanos e Tecnologias da Câmara 

Municipal; 

 

Propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal de Alcochete o seguinte: 

 

— O requerimento para pagamento em prestações da dívida referente às taxas de 

ocupação dos ossários n.ºs 26 e 410 do cemitério de Alcochete no valor de 

€95,12 (em 6 prestações de €15,85), bem como o perdão das penalizações 

decorrentes do atraso (€32,39).» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.6 Requerimento para pagamento em prestações da dívida das taxas de 
ocupação do ossário n.º 415 mais o perdão das penalizações 
decorrentes do atraso no pagamento 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 

 

— Ser o cemitério de Alcochete um bem integrado no domínio público e 

administrado pelo Município de Alcochete; 



Reunião de 2014.07.10  
Ata n.º 16 

10 

— Que a ocupação de ossários no cemitério de Alcochete depende do pagamento 

da taxa prevista no Regulamento de Taxas Municipais; 

— O requerimento de Maria João Cortinhal Lima Crispim, solicitando o pagamento 

em prestações da dívida referente às taxas de ocupação do ossário n.º 415; 

— Os motivos apresentados pela requerente: a impossibilidade de pagamento 

imediato do valor em dívida (€139,21); 

— Os pareceres n.º 32/2014 (acerca do pagamento em prestações das taxas 

relativas à ocupação de ossários) e n.º 41/2014 (relativo ao perdão das 

penalizações decorrentes do atraso no pagamento das taxas) do Setor Jurídico 

da Divisão Jurídica, de Recursos Humanos e Tecnologias da Câmara 

Municipal; 

 

Propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal de Alcochete o seguinte: 

 

— O requerimento para pagamento em prestações da dívida referente às taxas de 

ocupação do ossário n.º 415 do cemitério de Alcochete no valor de €104,12 (em 

6 prestações de €17,35 cada), bem como o perdão das penalizações 

decorrentes do atraso (€35,09). 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.7 Requerimento para pagamento em prestações da dívida das taxas de 
ocupação do ossário n.º 418 mais o perdão das penalizações 
decorrentes do atraso no pagamento 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 

 

— Ser o cemitério de Alcochete um bem integrado no domínio público e 

administrado pelo Município de Alcochete; 
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— Que a ocupação de ossários no cemitério de Alcochete depende do pagamento 

da taxa prevista no Regulamento de Taxas Municipais; 

— O requerimento de Irene Marques Lopes da Fonseca, solicitando o pagamento 

em prestações da dívida referente às taxas de ocupação do ossário n.º 418; 

— Os motivos apresentados pela requerente: a impossibilidade de pagamento 

imediato do valor em dívida (€139,21); 

— Os pareceres n.º 32/2014 (acerca do pagamento em prestações das taxas 

relativas à ocupação de ossários) e n.º 41/2014 (relativo ao perdão das 

penalizações decorrentes do atraso no pagamento das taxas) do Setor Jurídico 

da Divisão Jurídica, de Recursos Humanos e Tecnologias da Câmara 

Municipal; 

 

Propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal de Alcochete o seguinte: 

 

— O requerimento para pagamento em prestações da dívida referente às taxas de 

ocupação do ossário n.º 418 do cemitério de Alcochete no valor de €104,12 (em 

6 prestações de €17,35 cada), bem como o perdão das penalizações 

decorrentes do atraso (€35,09).» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.8 Requerimento para permuta do coval perpétuo n.º 552 pelo coval 
temporário n.º 1209 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 
 

— Ser o cemitério de Alcochete um bem integrado no domínio público e 
administrado pelo Município de Alcochete; 

— O requerimento de Maria da Nazaré César, Maria Cecília César de Sousa 
Cafum Boieiro e Alfredo Manuel César de Sousa Ribeiro, de 04 de julho de 
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2014, solicitando a permuta do coval perpétuo n.º 552 pelo coval temporário n.º 
1209; 

— Nada existir no Regulamento do Cemitério Municipal de Alcochete que se 
oponha à pretensão dos requerentes; 

— Os motivos apresentados pelos requerentes: o facto de no coval n.º 1209 estar 
sepultado um membro da sua família; 

 
Propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal de Alcochete o seguinte: 
 

— O requerimento para permuta do coval perpétuo n.º 552 pelo coval n.º 1209, no 
cemitério de Alcochete.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.9 Moção “Pelo fim, imediato, da agressão israelita ao povo palestiniano” 

 

Sobre este tema, foram apresentadas duas propostas: 

 

O senhor vereador Vasco Pinto apresentou uma proposta de moção, solicitando 

que a mesma fosse colocada à discussão, o que acabou por não acontecer dada a 

sequência das intervenções que a seguir se registaram. 

 

Quanto à proposta de moção apresentada pela senhora vereadora Raquel 

Prazeres, a senhora vereadora Teresa Moraes Sarmento e o senhor vereador 

Vasco Pinto, embora concordando com o seu teor, referiram que o mesmo deveria 

ser mais abrangente, referindo também as vítimas israelitas e que o título deveria 

ser reformulado. 

 

Após a discussão com a intervenção de todos os vereadores, e não se verificando 

um consenso geral, o senhor vice-presidente solicitou que a senhora vereadora 

Teresa Moraes Sarmento e o senhor vereador Vasco Pinto fizessem chegar os 

seus contributos à senhora vereadora Raquel Prazeres, de modo a reformular o 

texto da moção, ficando a mesma para deliberação na próxima reunião de Câmara. 
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4.10 Moção “Solidariedade com o Conservatório Regional de Artes do 
Montijo” 

 

Pelas senhoras vereadoras Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres e Maria 

Teresa Filipe de Moraes Sarmento, foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando que: 

 

1) Na área geográfica onde Alcochete se insere não existir oferta pública do 

ensino artístico especializado, existindo apenas o Conservatório Regional de 

Artes do Montijo (CRAM); 

 

2) A frequência deste ensino encontra-se condicionada ao pagamento de 

propinas, uma vez que não está contemplado com os apoios estatais 

(“Contrato de Patrocínio”) concedidos a instituições semelhantes, fruto da 

aplicação do despacho da Senhora Ministra da Educação (Despacho n.º 

12522/2010 de 27 de julho de 2010, publicado no DR, 2.ª série, n.º 149 de 3 

de agosto de 2010); 

 

3) O esforço dos pais dos alunos e os múltiplos eventos culturais realizados 

pelo CRAM a título gracioso em prol da comunidade onde está inserido têm 

constituído um importante veículo de promoção cultural e de inclusão social; 

 

4) Tem-se verificado, de ano letivo para ano letivo um aumento gradual de 

alunos (em 2013/14, o CRAM contou com um total de 1035 alunos: 163 na 

música, 86 na dança e 786 alunos em regime de parceria com o ensino 

público e privado); 

 

5) Apesar deste crescimento, o CRAM continua impedido de beneficiar de 

qualquer apoio estatal que, com todo o fundamento, tinha expectativa de 

beneficiar para desenvolver as suas atividades pedagógicas; 

 

6) Independentemente de toda esta evolução manteve-se a vigência do 

Despacho n.º 12522/2010, contando-se já cinco anos letivos a produzir os 
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seus efeitos, que agora são, com toda a certeza, qualitativamente diferentes, 

adquirindo um carácter verdadeiramente estrutural; 

 

7) Esta situação cria uma desigualdade evidente entre as crianças na mesma 

condição, uma vez que conforme o concelho onde residem têm, ou não, 

direito ao apoio do Estado no acesso ao ensino que livremente lhes cabe 

escolher; 

 

8) Toda esta situação provoca ainda uma desigualdade entre escolas, porque a 

persistente debilidade financeira as impede de crescer, por terem menor 

número de alunos. O que é bem patente no caso do CRAM, que quase se 

limita à luta pela sobrevivência, num ambiente económico hostil e 

degradado, apesar da excelência do seu ensino; 

 

9) Se constata uma manifesta situação de disparidade do financiamento público 

entre regiões, que não pode continuar por se tratar de uma evidente 

discriminação entre cidadãos, sem qualquer critério válido; 

 

10)  Que viola de uma forma flagrante o princípio constitucional geral da 

igualdade previsto no artigo 13.º, do direito à educação e à cultura (artigo 

73.º), da igualdade de oportunidades de acesso ao ensino (artigo 74. º), e do 

direito à fruição e criação cultural (artigo 78.º), todos da Constituição da 

República Portuguesa; 

 

11)  A educação e a cultura encontram-se interligadas pois, no essencial, ambas 

contribuem para o desenvolvimento da personalidade das crianças e jovens; 

 

12)  É fundamental, sobretudo nas crianças e jovens em crescimento, terem 

acesso à cultura, quer na sua criação quer na sua fruição; 

 

13)  O Estado não pode e não deve, discriminar o acesso à aprendizagem de 

crianças e jovens à música (o direito de acesso à cultura) tendo por base 

critérios que se prendem, tão só e apenas, quanto à natureza jurídica dos 

estabelecimentos que ministram o ensino da música e das artes, uma vez 
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que a democratização da educação e da cultura anda a par com o Estado de 

Direito democrático que caracteriza o Estado português. 

 

Assim, e perante o exposto, a Câmara Municipal de Alcochete reunida 

ordinariamente a 30 de julho, decide: 

 

a) Repudiar esta decisão do Ministério da Educação que promove a 

desigualdade de oportunidades no acesso ao ensino artístico; 

b) Demonstrar toda a solidariedade institucional com o CRAM, disponibilizando-

nos para, em conjunto, concertar posições no sentido da reivindicação da 

reposição da justiça e da igualdade entre regiões; 

 

c) Dar conhecimento da presente moção: 

a. Presidente da Assembleia da República; 

b. Partidos Políticos com representação parlamentar; 

c. Ministro da Educação e Ciência; 

d. Secretário de Estado da Cultura; 

e. Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete; 

f. Presidentes das Juntas de Freguesia de Alcochete, Samouco e S. 

Francisco; 

g. Presidentes das Assembleias de Freguesia de Alcochete, Samouco e 

S. Francisco; 

h. Conservatório Regional de Artes do Montijo.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.11 Isenção de pagamento de taxas – Associação de Danças Sevilhanas 
Rocieras de Alcochete 

 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o 

seguinte assunto: 
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«Foi solicitada pela Associação Rocieras de Alcochete, a isenção do pagamento de 

taxa de recinto de diversão provisório, no contexto da comemoração do seu 5.º 

aniversário, para o dia 20 de julho. 

 

Assim, nos termos do Regulamento e Tabelas de Taxas Municipais e tendo em 

consideração o parecer dos serviços competentes, propõe-se: 

 

— A isenção do pagamento da taxa no valor de €19,44 (dezanove euros e 

quarenta e quatro cêntimos), à Associação de Danças Sevilhanas Rocieras de 

Alcochete, com efeito à data de 20 de julho.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

5. Apoios Financeiros 
 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado foi apresentada 
a seguinte proposta: 

 

1 – Atribuição de Apoio Financeiro ao Aposento do Barrete Verde 
 

«Constituindo-se como um dos maiores cartões-de-visita do concelho de Alcochete, 

as Festas do Barrete Verde e das Salinas são uma verdadeira exaltação da cultura 

e identidade locais. 

 

Com um programa que assenta na vertente taurina, mas que não esquece a música 

e a animação nas ruas do Núcleo Antigo da vila de Alcochete, as Festas do Barrete 

Verde e das Salinas, que este ano assinalam a sua 74.ª edição, e decorrem de 8 a 

15 de agosto, homenageiam três figuras incontornáveis do universo local: o 

campinho, o salineiro e o forcado. 

 

Como forma de estímulo ao excelente trabalho que o Aposento do Barrete Verde 

faz na condução das Festas do Barrete Verde e das Salinas, momento 
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verdadeiramente inegável de promoção do concelho, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro no valor de €32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos euros).» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

6. Informações 
 

Pelo senhor vice-presidente foram prestadas as seguintes informações: 

 

1– Minuta da ata da Assembleia Municipal 
 

O senhor presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações 

tomadas na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada em 18 de 

julho de 2014, através da minuta da ata. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2– Festival de Encerramento do programa “Alcohet’Ativo” 
 

«No passado dia 17 de junho, das 21:00 horas às 23:30 horas, decorreu no 

pavilhão municipal do Samouco o festival de encerramento do programa 

“Alcohet’Ativo”. 

 

No festival atuaram as classes representativas das atividades desportivas 

desenvolvidas ao longo do ano letivo 2013/14 pela Divisão do Desporto, Juventude 

e Movimento Associativo da Câmara Municipal de Alcochete, bem como uma 

classe de ginástica infantil da Associação Desportiva Samouquense. 

 

Estiveram presentes as classes de ginástica de manutenção do “Clube Viva +” de 

Alcochete, da responsabilidade do professor Carlos Lóia, com 43 participantes, do 

Samouco e Passil, da responsabilidade do professor Hugo Tavares, com 36 

participantes, de São Francisco, da responsabilidade do professor Mário Campos, 
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com 14 participantes e da Fonte da Senhora, da responsabilidade do professor 

Daniel Dias, com 16 participantes. 

 

As classes de ginástica especial, da responsabilidade da professora Elizabete 

Santos, fizeram-se representar por 30 alunos e os trabalhadores em forma, da 

responsabilidade do professor Ricardo Oliveira, por 20 alunos. 

 

A classe de ginástica desportiva, da responsabilidade da professora Tatiana 

Figueiredo, apresentou-se com 16 jovens ginastas. 

 

A classe convidada, de ginástica infantil, representando a Associação Desportiva 

Samouquense, realizou o seu esquema com 10 alunos, com idades compreendidas 

entre os 3 e os 5 anos. 

 

Realizou-se, também, uma pequena demonstração da modalidade de Boccia, 

desenvolvida igualmente pela Divisão de Desporto, na qual participaram 12 alunos. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete deu, ainda, apoio durante o desenrolar da 

iniciativa, ao CENSA, cedendo gratuitamente o bar do pavilhão para que a mesma 

pudesse obter alguns lucros financeiros. 

 

Esteve presente a senhora vereadora Susana Custódio, que fez uma pequena 

intervenção de saudação ao muito público presente no festival, bem como os 

presidentes das Juntas de Freguesia de Samouco, António Almeirim, de São 

Francisco, Luís Madeira e de Alcochete, Estêvão Boieiro.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3– Alcochet’Aventura – Percurso canoagem “Rota da Base” 
 

«No âmbito do programa Alcochet’Aventura realizou-se, no dia 22 de junho, o 

percurso de canoagem “Rota da Base”. 
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O percurso decorreu entre o Cais fluvial do Samouco e a Base Aérea, numa 

extensão de 7 Kms. 

 

Participaram nesta atividade 26 participantes.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4– “XIX Concentração Ibérica de Policias Motards” 
 

«Realizou-se, nos passados dias 27, 28 e 29 de junho, a “XIX Concentração Ibérica 

de Policias Motards” na freguesia do Samouco. 

 

Durante três dias cerca de 130 elementos motards da GNR, PSP, PJ e Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras, usufruíram com o apoio da Câmara Municipal de 

Alcochete numa visita guiada ao concelho, com o apoio ao espetáculo de Free 

Style e no acampamento, que alguns dos participantes efetuaram na praia de 

Alcochete. 

 

Os participantes desta iniciativa foram também recebidos pela Junta de Freguesia 

de Samouco e pela Câmara Municipal de Alcochete.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

5 – Alcochet’Aventura – Percurso de canoagem noturno "Rota do rio Feio” 
 

No âmbito do programa “Alcochet’Aventura”, realizou-se no dia 4 de julho, uma vez 

mais, o percurso de canoagem noturno “Rota do Rio Feio”. 

 

O percorreu noturno percorreu o Braço do Rio Tejo denominado de Rio Feio, numa 

extensão de aproximadamente 7 Kms. 

 

Participaram na atividades 21 pessoas.» 

 



Reunião de 2014.07.10  
Ata n.º 16 

20 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

6 – “Férias Ativas Verão 2014” 
 

Decorreram, de 23 de junho a 18 de julho do presente 2014, mais uma edição do 

programa “Férias Ativas de Verão”, Alcochete. 

 

Este programa é destinado a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 

6 e os 14 anos de idade, sendo direcionado para a prática de diversas atividades 

desportivas durante o  período da manhã, entre as 9:00 horas e as 12:30 horas. 

 

Durante as quatro semanas inscreveram-se 405 participantes, de ambos os 

géneros, que puderam praticar diversas modalidades desportivas tais como futsal, 

andebol, ginástica, orientação, rugby, desportos de raquete, natação e escalada, 

entre outras. 

 

Os locais utilizados para a prática destas modalidades passaram pelo Pavilhão 

Municipal de Alcochete, Parque do Valbom, Piscina Municipal, Pinhal das Areias e 

Praia dos Moinhos. 

 

De referir, também, que nos deslocámos para a Academia do Sporting Clube de 

Portugal, para a Fundação das Salinas e ainda realizámos uma atividade na Serra 

da Arrábida, contemplando um passeio pedestre e canoagem, atividade que 

decorreu durante os períodos da manhã e de tarde. 

 

Durante as 2 primeiras semanas, participaram 15 crianças que residem na zona 

rural, através de uma parceria com a Junta de Freguesia de Alcochete.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

6– Alcochet’Aventura – Percurso de canoagem “Alcochete Vista do Rio” 
 

«No âmbito do programa Alcochet’Aventura realizou-se, no dia 20 de julho, uma vez 

mais, o percurso de canoagem noturno “Alcochete Vista do Rio”. 
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O percurso percorreu a frente ribeirinha, ente o Centro Náutico Alfoz e o Sítio das 

Hortas, numa extensão de aproximadamente 7 Kms.» 

 

Participaram na atividades 25 pessoas. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foram 
prestadas as seguintes informações: 

 

1 – “Julho + Quente” – Programa de artes performativas de rua 
 

«Realizou-se de 19 a 26 de julho mais uma edição do “Julho + Quente”, programa 

de artes performativas de rua que este ano apresentou, nos largos de São João e 

Almirante Gago Coutinho, quatro propostas nas áreas do teatro, clown, artes 

circenses, performance e música. 

 

Uma vez mais a população participou em grande número na programação 

apresentada, constituindo-se o “Julho + Quente” um dos momentos de maior 

destaque da programação cultural do município. 

 

Projetos apresentados: 

— “Capa, Folhas e Letras” | Projeto Anagrama (teatro/artes circenses) 

— “Fábrica das Gravatas” | Nuvem Voadora (clown) 

— “O Som das Estrelas” | Nuvem Voadora (performance/teatro/música) 

— Anonima Nuvolari (música) 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Entre Sal e Flamingos… passe um dia em família no nosso maior 
estuário… Salinas do Samouco 
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«Um evento realizado pela Câmara Municipal de Alcochete – Museu Municipal, 

pela Fundação das Salinas do Samouco e pelo Museu de Arqueologia e 

Etnografia do Distrito de Setúbal, do qual constaram as seguintes atividades: 

 

— Visita orientada ao núcleo do sal do Museu Municipal de Alcochete 

— Rapação de sal nas Salinas do Samouco 

— Apresentação da Reserva Natural do Estuário do Tejo 

Sessão de birdwatching 

Dia: 26 de julho 

Local: núcleo do sal do MMA e Salinas do Samouco 

Hora: 10h00 às 18h30 

Públicos: 66 

 

Dia: 1 de junho 

Local: Pavilhão Desportivo do Samouco 

Hora: 10h00 e 11h00 

Públicos: 50» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Interveio a Sra. Lucinda Pinto que informou a Câmara de que, relativamente à 

queixa apresentada na reunião de Câmara de 02/04/2014, solicitando o pagamento 

da lente danificada dos seus óculos, recebeu uma carta da companhia de seguros, 

na qual é informada de que não será ressarcida do valor. 

 

Informou a Câmara de que foram avistadas ratazanas na rua Ary dos Santos, em 

Alcochete, solicitando a intervenção dos serviços na resolução do problema. 

 

Pediu, ainda esclarecimentos sobre os blocos de granito que estão colocados junto 

à Igreja da Senhora da Vida, uma vez que considera que os mesmos estão 

colocados dentro da via o que pode, na sua opinião, provocar acidentes rodoviários. 
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O senhor vice-presidente e o senhor vereador Jorge Giro esclareceram as questões 

colocadas. 

 

Relativamente à questão da carta da companhia de seguros, a senhora vereador 

Raquel Prazeres informou a munícipe de que iria ser contactada para uma reunião. 

 

 

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 19:25 horas, o senhor presidente declarou 

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

Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, assistente técnica, subscrevo 

e assino. 


