


Com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços de 
gestão relacionados com o cemitério de Alcochete, a 
autarquia deslocalizou para o local, a 21 de janeiro 
de 2019, a secretaria que assegura o atendimento 
ao público.
Horário de funcionamento:
2.ª a 6.ª feira - 09h00 às 12h00  /  13h30 às 15h30
Sábado - 09h00 às 12h30
O horário de abertura ao público do cemitério 
mantem-se inalterado e é o seguinte:
2.ª a Domingo - 09h00 às 17h00.

Autarquia assinala 
Dia Internacional da 
Mulher
A Câmara Municipal de Alcochete assinalou o Dia 
Internacional da Mulher, 8 de março, com a oferta 
de flores às mulheres do concelho, num gesto 
carregado de simbolismo que visa homenagear as 

mulheres e reforçar o princípio da igualdade de direitos. 
A autarquia inaugurou ainda a exposição coletiva 
de artes visuais - Metade do Céu, e promoveu um 
percurso pedestre pelas ruas da vila de Alcochete.

Cemitério de Alcochete
tem atendimento no local

Na mudança da estação 
os espaços verdes são 
renovados

A criação e manutenção de espaços verdes no con-
celho são uma preocupação do executivo municipal, 
que durante os meses de fevereiro e março plantou 
mais de 100 árvores em diferentes locais. Esta ação 
de replantação implicou a necessária extração de 
alguns exemplares e cepos, permitindo desta forma 
a replantação de outras árvores.
Os locais abrangidos por esta ação foram os 
seguintes: EB Monte Novo, largo António dos 
Santos Jorge, miradouro junto ao Alfoz, avenida D. 
Manuel I, jardim do Rossio, Cerrado da Praia, Canto 
do Pinheiro, rua Infante D. Fernando, em Alcochete, 
rua do Norte em Samouco.

Bacalhau reinou
na 1ª Semana
Gastronómica de
Alcochete

28 restaurantes aderiram à  1ª Semana Gastronómica de 
Alcochete, que decorreu de 9 a 18 de novembro, 
último, e possibilitou a apresentação de diferentes 
formas de se confecionar bacalhau. “Bacalhau 
com todos” resultou de uma parceria com a Asso-
ciação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo 
do Distrito de Setúbal (ACISTDS) e a Riberalves, e 
teve a participação do Chef. Rodrigo Castelo, com 
a realização de um showcooking no mercado 
municipal.
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Executivo vai ao encontro 
das populações
O executivo municipal dá continuidade à realização 
de reuniões de câmara descentralizadas, em diferentes 
locais do concelho. A primeira em 2019 realizou-se 
no dia 6 de março, na Fonte da Senhora, e a segunda 
a 3 de abril em São Francisco.

As reuniões descentralizadas têm início às 21h00 e 
vão realizar-se nas juntas de freguesia do concelho 
e associações locais, de forma alternada com 
as reuniões agendadas nos Paços do Concelho, de 
acordo com o seguinte calendário:

Freguesias / Localidades 2º Semestre Local

Fonte da Senhora 4 de Setembro Delegação da J.F. de Alcochete 
na Fonte da Senhora

São Francisco 2 de Outubro Junta de Freguesia

Alcochete - Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Alcochete

Passil 27 de Novembro Centro Comunitário do Passil

Samouco 26 de Dezembro Junta de Freguesia

Alcochete 30 de Outubro

1º Semestre

6 de Março

3 de Abril

2 de Maio

29 de Maio

26 de Junho

- Vulcanense Futebol Clube



Por vezes um simples passeio fora do espaço do 
centro ajuda estes animais, em particular os 20 
animais geriátricos que já conheceram uma casa e 
uma família, mas pelas diversas razões estão agora 
no CMRC.
Adote ou torne-se FAT (Família de Acolhimento 
Temporário) de um dos nossos velhotes.
Para mais informações contacte-nos pelo email: 
canil.municipal@cm-alcochete.pt.
Visite o Centro Municipal de Recolha de Canídeos e 
se tiver condições adote um animal.

Cinco alunas do 7.º G da Escola Básica 2,3 El Rei D. 
Manuel I de Alcochete desenvolveram, no âmbito da 
disciplina de cidadania, uma iniciativa para ajudar 
o Centro Municipal de Recolha de Canídeos.
As alunas conseguiram para os animais do centro 
várias latas de comida, sacos de ração e a quantia 
de 80 euros, resultado da venda, no interior da 
escola, de artesanato e bolos.
Atualmente, o Centro Municipal de Recolha de 
Canídeos abriga 125 cães, que precisam de cuidados 
diários, alimentação e principalmente de uma 
família que os adote e lhes dê carinho e atenção. 

Carnaval das escolas andou 
nas ruas do concelho
A criatividade das crianças desfilou nas ruas de 
Alcochete, Passil, Samouco e São Francisco a 1 
de março último, naquele que é conhecido como 
o Carnaval das Escolas, uma iniciativa da câmara 
municipal com o apoio do Agrupamento de Escolas 
de Alcochete.
Os mais pequenos das Escolas Básicas da Restauração, 
Valbom, Monte Novo, São Francisco e Samouco 
também participaram no baile de carnaval das CAFs 
que se realizou no Aposento do Barrete Verde.
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Editorial
Caras e caros munícipes,

Voltamos em Abril!
A segunda edição do nosso jornal acontece em 
Abril, porque também ele é um símbolo de liber-
dade e proximidade.

Foi há 45 anos que o país dos descobrimentos se 
redescobriu a si próprio e se libertou das amarras 
do “orgulhosamente sós”.
Celebramos o acto heroico dos Capitães de Abril 
que, na noite de 24 para 25 de Abril de 1974, 
deram mais mundos a Portugal, tornando-nos 
numa nação livre, apontando o caminho no 
sentido da transformação económica e social e 
restabelecendo os direitos fundamentais da pessoa 
humana.
Enquanto autarca, regozijo-me particularmente 
pela instauração do poder local democrático, na 
medida em que, ao longo destes 45 anos, têm 
sido os Municípios e as Freguesias o grande 
motor da transformação e desenvolvimento dos 
territórios, criando as infraestruturas básicas 
que hoje nos garantem a dignidade e qualidade 
de vida, que todos merecemos: redes de abaste-
cimento de água e saneamento, higiene pública, 
energia eléctrica, vias de comunicação, escolas, 
entre outras.
Também nestas matérias, Abril é sempre um mês 
marcante. Este é o mês em que, anualmente, o 
executivo municipal presta contas e se criam 
condições para que novos investimentos se 
materializem, mormente através da introdução 
do saldo de gerência de 2018.
Importa dar conta que o ano transato foi um ano 
histórico no que respeita à receita por via dos 
impostos directos, nomeadamente no que 
concerne ao IMT (Imposto Municipal de Tran-
sação), não obstante as reduções que temos 
vindo a preconizar ao longo do nosso mandato e 
nomeadamente no IMI e Derrama. Contudo, esta 
receita extraordinária irá permitir que em 2019 
possamos concretizar o que planeámos para 
além da gestão corrente do município, requalifi-
cando e investindo no nosso concelho e sobretudo 
na qualidade de vida das nossas populações.
Internamente também nos preparámos para 
que o serviço prestado à população seja cada 
vez melhor e sobretudo com maior eficiência. 
Iniciámos o ano com a reorganização das 
divisões e do nosso organograma, criando uma 
nova unidade orgânica nas áreas operacionais, 
para que a nossa resposta corresponda à especta-
tiva das pessoas. Paulatinamente, temos vindo 
a proporcionar melhores condições de trabalho 
aos nossos trabalhadores e iremos prosseguir o 
investimento em equipamentos e maquinaria, 
permitindo, desta forma, que desempenhem as 
suas funções com brio, profissionalismo e 
fundamentalmente com a dignidade que mere-
cem.
Importa reconhecer publicamente o esforço e a 
dedicação dos nossos trabalhadores, que com 
pouco, muito têm feito. 
Esta é a forma mais digna que encontro para 
enaltecer outra data incontornável que se aproxima, 
o Dia do Trabalhador, no 1º de Maio.
Longe das condições e reivindicações de 1886, 
é essencial prosseguir o caminho das conquistas 
no âmbito dos direitos laborais, porque este é 
um caminho sempre em construção, pois os para-
digmas vão sendo atualizados e evoluindo.
A defesa dos trabalhadores, não se faz em cartazes 
ou discursos repetidos, aplica-se na prática. Tam-
bém aqui temos provas dadas no que respeita à 
regularização dos trabalhadores em situação de 
precaridade contratual, à mobilidade intercarreiras, 
ao fardamento e à aquisição de equipamento 
auxiliar. Ser pelos trabalhadores é fazer pelos 
trabalhadores!
Iniciei e termino esta nota editorial fazendo 
referência a duas datas: 25 de Abril de 1974 e 1 
de Maio de 1886. Os valores que cada data sim-
boliza não devem ser pensados e muito menos 
vividos de forma unilateral e egocêntrica, mas 
sempre numa base de reciprocidade e respeito, 
pois se a minha liberdade termina onde começa 
a do outro, também nas relações laborais existem 
direitos e deveres. 
A observância destes valores na sua plenitude 
com toda a certeza nos permitirá construir um 
mundo melhor e mais justo.

Com um abraço de amizade do vosso presidente.

Fernando Pinto

#curtas

Alunas do 7.º ano
ajudam Centro Municipal 
de Recolha de Canídeos

Miguel Araújo
esgota Fórum
Cultural
Sózinho em palco, Miguel Araújo esgotou o 
Fórum Cultural de Alcochete, no passado dia 5 
de abril, com o seu último espetáculo “Casca 
de Noz”.
Por entre guitarras, ukeleles e um piano o autor 
desfilou canções, muitas delas acompanhadas 
em coro. Uma atuação intensa, emocionante e 
inesquecível para quem assistiu.



nova configuração de integração dos jovens no 
processo de desenvolvimento de políticas para a 
juventude”.
Colaboraram com a autarquia na organização da 
Quinzena da Juventude: Academia Portuguesa de 
Música e Artes, Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
Aposento do Barrete Verde, Associação de Esco-
teiros de Alcochete, Associação Gil Teatro e Kimoa 
Beach Bar. 

Câmara organiza primeira 
Quinzena da Juventude
Durante duas semanas, de 15 a 30 de março, a 
câmara municipal promoveu a primeira quinzena 
da juventude com uma programação muito diversi-
ficada, com destaque para os concertos, workshops 
de Dj’s e de grafiti, demonstração de hip-hop, 
arraial de tunas, um espetáculo de stand up comedy 
- Imperfecthus, que esgotou Fórum Cultural de 
Alcochete, e ainda a primeira reunião do Conselho 
Municipal da Juventude.
A primeira Quinzena da Juventude dá continui-
dade e visibilidade ao trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela autarquia, numa estreita parceria 

com os jovens do concelho, no âmbito da imple-
mentação da estratégia para a juventude.
Um dos principais objetivos da iniciativa foi 
envolver os jovens na vida ativa do concelho, 
reconhecer e promover as suas expressões artísti-
cas e inovadoras e desenvolver atividades que vão 
ao encontro dos seus gostos e necessidades.
Para a vereadora com o pelouro da Juventude e 
Movimento Associativo, Maria de Fátima Soares, 
a quinzena foi um sucesso: “Centenas de jovens 
participaram nas diferentes atividades integradas 
na programação, marcando de forma decisiva uma 

No Dia Mundial da Juventude, 28 de março, reuniu 
pela primeira vez o Conselho Municipal da Juven-
tude, na Biblioteca de Alcochete, na presença do 
presidente da câmara municipal, Fernando Pinto, 
que delegou a presidência do mesmo na vereadora 
da juventude, Maria de Fátima Soares.
Participaram nesta reunião representantes da 
Associação Gil Teatro, Associação de Escoteiros 
de Portugal – Grupo 255, Corpo Nacional de 
Escutas – Agrupamento 223, Corpo Nacional de 
Escutas – Agrupamento 1388, Juventude Socialista, 
Juventude Social Democrata, e ainda membros da 
assembleia municipal do PS, PSD e PCP.
O Conselho Municipal da Juventude vai funcionar 
como um órgão consultivo, “como espaço de reflexão 
e partilha das políticas de e para a juventude” 
explicou a vereadora Maria de Fátima Soares, que 
considerou fundamental a existência de novas 
associações no concelho: “apesar de existir ape-
nas uma associação juvenil no nosso concelho, que 
é a Associação Gil Teatro, acreditamos ser possível 
incentivar os jovens a uma maior participação no 
movimento associativo local, até pelo percurso e 
experiência desta associaçao”.
Além da tomada de posse dos representantes 
de cada entidade, com assento no conselho, foi 
aprovado o regimento interno, eleito o represen-
tante para o Conselho Municipal de Educação, Rita 
Alexandre, assim como os dois secretários, Teresa 
Condelipes Rei e Andreia Sousa, que juntamente com 
a vereadora Maria de Fátima Soares, constituem a 
mesa do plenário do Conselho Municipal de Juven-
tude.

#acontece
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CMJ toma posse no Dia Mundial da Juventude



Agendado para o próximo mês de outubro, o festival 
“Fado ConVida” foi apresentado durante a edição 
deste ano da BTL, pelo Presidente da Câmara, 
Fernando Pinto, pelo Vereador da Cultura, Vasco 
Pinto, e ainda pelo compositor e músico Diogo 
Clemente.
“Em Alcochete vamos sentir o fado, vamos viver 
intensamente esta canção da saudade, da expeta-
tiva da lágrima, da alegria, de algo que é genuina-
mente nosso e de que nos orgulhamos”, disse 
Fernando Pinto.
“Fado ConVida” resulta de uma parceria da câmara 
municipal com a Tejo Music Land, do compositor e 
musico Diogo Clemente: “O Diogo Clemente desa-
fiou-nos para a realização de um festival de fado, 
que para nós faz todo o sentido e foi prontamente 
aceite”, disse o vereador da Cultura, Vasco Pinto, 
que sublinhou que este é um festival que se pre-
tende incluso, e que não se limita à componente de 
espetáculo: “Teremos muitos momentos dedicados 
à aprendizagem em diferentes workshops de 
guitarra portuguesa e de viola fado e teremos tam-
bém momentos dedicados às crianças e aos mais 
jovens”.
O festival vai decorrer no núcleo antigo da vila de 
Alcochete inspirado pelas vivências das gentes 
locais, apaixonadas pelo fado, Património Cultural 
e Imaterial da Humanidade, que na sua primeira 
edição será de homenagem a duas figuras muito 
queridas de Alcochete: João Ferreira Rosa e Maria 
Leopoldina da Guia.
Com uma ligação de há alguns anos a Alcochete, 
Diogo Clemente falou de Fado ConVida como um 
festival que tem de acontecer na vila: “O fado não 
está de uma forma leve em Alcochete, faz parte da 
sua cultura, faz parte do seu dia-a-dia, faz parte da 
forma de ser das pessoas, e nós queremos fazer um 
festival para todos”. “Fado ConVida” vai trazer à vila 
ribeirinha nomes consagrados do fado, novas abor-
dagens, sons e ritmos, que se vão fazer ouvir em 
concertos, show cases e workshops.

momentos chaves da programação cultural do 
município, através de apresentação do Festival 
“Fado ConVida” e do Festival Internacional de 
Papagaios de Alcochete”, referiu o vereador do 
Turismo, Vasco Pinto.
Ainda no âmbito da oferta cultural e de identidade 
local, o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São 
Francisco e a Associação Portuguesa de Música e 
Artes proporcionaram grandes momentos de 
animação.

Alcochete 
leva história, 
gastronomia 
e natureza à 
BTL 

Autarquia apresenta
“Fado ConVida”

Numa ação concertada com parceiros locais, a 
câmara municipal promoveu as potencialidades 
turísticas do concelho na Bolsa de Turismo de Lisboa, 
que decorreu entre os dias 13 e 17 de março, na 
Feira Internacional de Lisboa, integrada no stand 
da ERT- RL. 
A natureza, o património histórico-cultural e a 
gastronomia nortearam a estratégia da autarquia 
que levou ao certame o sal das salinas do Samouco, 
o l icor de fogaça, o arroz doce e a fogaça 
de A lcochete, além da mascote “Flamingo”, com 
quem muitos visitantes quiseram tirar fotografias.
Colaboram com a autarquia na afirmação de 
Alcochete como um destino turístico a Fundação 
das Salinas do Samouco, os restaurantes Don 
Peixe e Wine-Up, Barrete Verde, Cantinho do Ti 
Tonho, Don Peixe, O Marítimo e Al’ Kawa Sushi 
Bar, o hotel Al-Foz e as unidades de alojamento 
local 10Boutique House, Alcochete House e Casas 
Paixão do Tejo, e as padarias Piqueira, Popular e 
Sena.

Refira-se ainda a importante colaboração dos 
alunos do 10.º ao 12.º ano dos Cursos Profissionais 
de Operações Turísticas e de Turismo e Turismo 
Rural e Ambiental da Escola Secundária de 
Alcochete.
Durante os 5 dias do certame a autarquia apresentou 
e promoveu eventos que se realizam no concelho, 
enquadrados na programação anual, mas também 
novidades agendadas para 2019.
“Aproveitámos o momento para dar a conhecer 

Fernando Pinto, Vasco Pinto e Diogo Clemente 
apresentaram o festival Fado ConVida.

#acontece
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Matilde Cid que integrará a programação do festival 
revelou na BTL um pouco deste “Fado ConVida” e o 
que é a vivência do fado na vila de Alcochete.



Alcochete celebrou Pessoa

e ainda passeios a bordo do Bote Leão.

Destaques da programação 

3 de maio 
18h00 - Exposição coletiva de artistas da Lusofonia
21h30 – “À Volta da Língua” (teatro) pela Andante 
Associação Artística

4 de maio
Mercado Gastronómico da Lusofonia no Mercado 
Municipal
11h30 – Showcooking com a participação de Eunice 
Meneses
16h00 - Encontro com escritores na Biblioteca de 
Alcochete
20h00 – Leitura de textos por alunos do
Agrupamento de Escolas de Alcochete

Dias 4 e 5 de maio
Atividades para crianças em contexto familiar
Passeios a bordo do Bote Leão

Programa em www.cm-alcochete.pt

“À Volta da Língua”
assinala dia da Lusofonia
A celebração do dia da Lusofonia, 5 de maio, serviu 
de inspiração para um programa comemorativo 
que vai decorrer ao longo de 3 dias, denominado 
“À Volta da Língua” – Encontro de Escritores da 
Lusofonia, numa organização conjunta da câmara 
municipal e AECODE – Associação de Especialistas 
para a Cooperação e Desenvolvimento.
A partir de um espetáculo criado pela Andante – 
Associação Artística designado exatamente de “À 
Volta da Língua”, foi criado este programa que de 
3 a 5 de maio integra diferentes momentos 
de animação com escritores, teatro e animações 
de leitura, ateliês de ilustração, poesia nos restau-
rantes locais, mercado do livro e mercado 
gastronómico inspirados nos países que se 
expressam em língua portuguesa.
O ponto alto será o encontro com escritores no sába-
do, 4 de maio, com as presenças de Ana Cristina Silva, 
Isabela Figueiredo, Kissamá de Castro, Nuno 
Camarneiro e Tomás Lima Coelho, destacando-se 
ainda a leitura na restauração local de poemas pe-
los alunos do Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
o showcooking com a participação de Eunice Meneses, 

#acontece
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Miúdos
têm sábados
gigantes

“Sábados Gigantes para gente miúda” dá nome ao 
programa de promoção cultural para a infância em 
contexto familiar, que a autarquia começou a 
promover em 2019.
Um sábado em cada mês, num total de 9, o Fórum 
Cultural de Alcochete é palco de diferentes 
espetáculos pensados para miúdos e graúdos, 
que num contexto familiar vão poder assistir a 
clássicos do teatro, a músicas dos novos ídolos dos 
mais pequenos, experiências de dança e melodias 
e ainda oficinas de expressão plástica.
“Em janeiro deste ano iniciámos uma programação 
cultural especifica para a infância em contexto fa-
miliar, e até outubro teremos sempre uma atividade/
animação, seja de música ou de teatro direciona-
da para os jovens, envolvendo as suas famílias”, 
disse o vereador da cultura, Vasco Pinto.
No âmbito desta programação já se realizou uma 
oficina de olaria e de vitrofusão, o musical infantil 
– o maior show infantil, e o espetáculo Mythos pelo 
Teatro Extremo. Em abril, a companhia de Teatro 
de Almada apresentou “Os Gatos”, em maio chega 
a “Vida de Marioneta” pela Valdevinos Teatro de 
Marionetas e em junho há dança e música para 
bebés com o espetáculo “Mi~Mar”.
De janeiro a junho e de setembro a novembro, venha 
rir, cantar, dançar, deixe-se levar pelo imaginário das 
crianças e viva excelentes momentos em família.

Aceda à programação em www.cm-alcochete.pt

A câmara municipal promoveu de junho a novembro 
de 2018 um vasto e diversificado programa cultural 
sobre a figura central de Fernando Pessoa e os seus 
heterónimos. Ao longo de 171 dias de comemorações 
foram apresentados recitais, exposições, cinema, 
atividades de serviço educativo, teatro, poesia e 
música sobre esta personalidade ímpar da cultura 
nacional e mundial.
“Os textos e poemas de Fernando Pessoa e das suas 
múltiplas personalidades são sobretudo o relato 
de uma grande viagem de descoberta e, segundo 
o próprio, todos os caminhos são verdadeiros, sen-
do que o que é realmente preciso é navegar pelo 
mundo das ideias”, destaca o presidente da câmara, 
Fernando Pinto.
Para o vereador da Cultura e Identidade Local, Vasco 

Pinto, esta foi a forma encontrada pela autarquia 
de “exaltar um dos expoentes máximos da cultura 
portuguesa e da literatura universal e assinalar a 
sua genialidade, a sua loucura, a sua inteligência, 
as suas mais variadas figuras e personagens, mas 
acima de tudo, assinalar a nossa portugalidade”.
As comemorações dos 130 anos do nascimento de 
Fernando Pessoa contaram com a colaboração da 
Andante Associação Artística, Casa Fernando Pessoa, 
Teatro de Amadores de Alcochete, Junta de Fregue-
sia de Samouco, Paróquia de São Brás do Samouco, 
Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil e 
apoio à divulgação da Rádio Antena 2.

Presidente da Assembleia Municipal, Vereador da 
Cultura e Presidente da Câmara na inauguração da 
exposição “Fernando (em) Pessoa”.



processo de construção do logótipo: o símbolo, as 
cores, a tipografia, a proporcionalidade e a orga-
nização dos elementos está disponível no site da 
Câmara Municipal de Alcochete, assim como as 
normas básicas e orientadoras para a sua correta 
utilização.

Alcochete
tem nova
imagem
A nova identidade corporativa do Município de Al-
cochete entrou em vigor no final de janeiro alteran-
do a forma de comunicar e a identificação da marca 
Alcochete.
Desenvolvida internamente pelo Gabinete de Co-
municação e Imagem, o novo logótipo foi apresen-
tado pelo técnico Rafael Rodrigues, numa sessão 
dirigida a autarcas locais, chefes de divisão, co-
ordenadores e funcionários da câmara municipal, 
que de forma mais direta utilizam a imagem do 
município, assim como entidades e empresas que 
trabalham diretamente com a autarquia.
Para o presidente da câmara, Fernando Pinto, o 
logótipo tem de representar a identidade e história 
locais: “O logótipo tem de representar aquilo que 
é identitário deste povo, a sua gastronomia ímpar, 
que vem em grande parte do rio, e o rio está ali repre-
sentado, a nossa história, pois aqui nasceu o rei D. 
Manuel I, e neste capítulo temos memória, temos 
história que queremos promover”.
Fernando Pinto adiantou que a nova imagem vai ser 
replicada nas viaturas municipais, no novo farda-
mento e nos documentos oficiais do município. 
O manual de identidade corporativa revela o 
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A 4 de maio último, o presidente da câmara assinou 
em Monforte, o protocolo que o Governo estabele-
ceu com as autarquias, com o objetivo de assegu-
rar equipas de intervenção permanente nas 

Os desafios do setor energético, a gestão e rentabilização 
dos recursos e o papel das agências de energia 
foram questões abordadas durante o Encontro 
Nacional da Associação das Agências de Energia e 
Ambiente (RNAE) que decorreu em Alcochete, em 
dezembro.
Cerca de 300 profissionais participaram neste 
encontro em que o secretário de Estado do Am-
biente, Carlos Martins disse que: “É importante 
aproveitarmos a partilha de boas experiências para 
disseminarmos as boas práticas no nosso país no 
que diz respeito ao funcionamento e ao papel cen-
tral que as agências de energia podem ter pela sua 
proximidade aos territórios e aos próprios contextos”, 
referiu o governante.
Carlos Santos, presidente da RNAE, referiu que cerca 
de 70% do território nacional já está coberto por 

Bombeiros de Alcochete vão ter equipa 
de intervenção permanente

O logótipo está disponível para download nas 
versões horizontal e vertical em

www.cm-alcochete.pt

Agências de Energia debatem novos desafios

corporações de bombeiros.
Ao abrigo deste protocolo a  Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alcochete integrará 
brevemente 5 bombeiros profissionais, que vão 
assegurar a equipa de intervenção permanente no 
quartel dos bombeiros de Alcochete.
Esta foi uma reivindicação já apresentada pelo 
comandante Paulo Vieira, na sessão solene do 70.º 
aniversário da Associação Humanitária: “o volun-
tariado não chega para dar resposta ao aumento 
dos pedidos diários de socorro, é urgente a criação 
de uma equipa permanente de bombeiros em 
Alcochete, que assegure 24 horas de socorro 
apoiados pelos voluntários”.
Durante esta sessão solene o ministro da Adminis-
tração Interna, Eduardo Cabrita, salientou que 
depois de um ano de 2017 dramático para a sociedade 
portuguesa, “(…) o sistema de proteção civil e os 
bombeiros portugueses responderam de uma for-
ma programada, dando o melhor de si àquela que é a 
necessidade de uma resposta cada vez mais quali-
ficada a todo o tipo de riscos”. Também decorreu o 
batismo de duas viaturas, uma oferecida pela REN 

agências de energia, havendo, no entanto, trabalho 
a desenvolver com vista a abranger o país na sua 
totalidade.
A importância dos municípios na mudança de 
consciência quanto ao uso inteligente e racional da 
energia foi um dos alertas transversais nas várias 
intervenções, uma sensibilização que foi igual-
mente acompanhada pela constatação de que as 
agências de energia são parceiros fundamentais 
para as autarquias locais na dinamização de 
projetos de uso sustentável, assim como na sensi-
bilização da população.
Anfitrião do encontro, Alcochete é o concelho mais 
recente na S.ENERGIA uma vez que em 2018 rein-
tegrou esta Agência por decisão do executivo municipal. 
“É nosso entendimento que a comparticipação 
financeira do Município nesta matéria é um 

investimento que prossegue fins de inequívoco 
interesse público local, de significante relevân-
cia, inserido nos domínios da energia, ambiente 
e promoção do desenvolvimento que constituem 
atribuições municipais”, disse o presidente da 
câmara, Fernando Pinto.

e outra adquirida pela AHBVA, e a oferta do 
município de dois desfibrilhadores automáticos 
para as ambulâncias.
O comandante dos Bombeiros, Paulo Vieira agra-
deceu ao presidente da câmara “o carinho que 
tem demonstrado” ao corpo dos bombeiros e que 
é motivo de incentivo para toda a corporação e 
manifestou a necessidade de ter mais meios 
humanos para garantir que o socorro seja prestado.
Por sua vez, o presidente da câmara Fernando Pinto, 
também não foi alheio às necessidades apresen-
tadas: “Compreendo e reconheço todas as necessi-
dades já aqui invocadas, todas as carências que sinto 
nesta corporação porque esta é a minha segunda 
casa, esta é a minha segunda família. Desta forma 
é simples ser sensível às lacunas da associação 
que vamos colmatando de acordo com as nossas 
condições quer financeiras, quer técnicas”.

Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, 
elogia bombeiros portugueses no aniversário dos 
bombeiros de Alcochete



2019 é o ano para consolidar
estratégias e arrancar com
novos projetos

Entrevista com a Vereadora Maria de Fátima Soares

Consolidar as políticas nas áreas da educação, apoio social, desporto, movimento associativo e juventude, apostando
na implementação de novos projetos e requalificação de equipamentos são prioridades.

       queremos apostar na oferta 
de iniciação musical às crianças do 
pré-escolar“

Este executivo tem na edução uma prioridade 
deste mandato. Quais os projetivos educativos 
que alcançaram maior sucesso até ao momento?

Destaco em primeiro lugar “O Projeto 1º Salto”, 
apoio à expressão físico-motora no pré-escolar, 
alargado ao 1º e 2º ano de escolaridade no pre-
sente ano letivo. Este projeto pretende melhorar as 
condições de ensino e prática desportiva nas esco-
las do concelho, motivar e apoiar os professores titu-
lares do 1ºciclo e pré-escolar, através de um plano 
estratégico para a educação e expressão físico-motora 
e sensibilizar os encarregados de educação para os 
benefícios da prática regular de exercício físico e 
desportivo.  No que respeita à promoção de hábitos 
de alimentação saudáveis “Os Super Saudáveis” e 
“Regime de Fruta Escolar” são dois projetos com 
muito sucesso entre a população escolar. A im-
plementação destes projetos junto das crianças 
que frequentam o 1º ciclo do ensino básico e o 
pré-escolar tem como objetivo principal a promoção 
de hábitos alimentares saudáveis, mais especifi-
camente no âmbito da redução do risco de obesi-
dade infantil e de doenças crónicas associadas. Ao 
Agrupamento de Escolas de Alcochete garantimos 
um apoio financeiro de cerca de 16 000€ para 
material dos alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo e 
ainda para o desenvolvimento de projetos em todos 
os níveis de ensino.
Saliento também o facto de que Alcochete integra 
a rede de “Cidades Educadoras”, através da qual 
estaremos a reconhecer, promover e a exercer um 
papel educador em toda a comunidade.

#entrevista
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Estes projetos vão ter continuidade? 

Sim, estes projetos vão ter continuidade. Em 
relação aos “Super Saudáveis” contamos com o 
apoio do Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, da Direção 
Geral de Educação, da Direção Geral de Saúde e 
da Associação Portuguesa de Nutrição. Neste 

Pode adiantar quais os novos projetos que vão 
arrancar brevemente?

Queremos alargar “O projeto 1º Salto” aos 3º e 4º 
anos de escolaridade do ensino público de todo o 
concelho. E numa vertente diferente queremos 
apostar na oferta de iniciação musical às crianças 
do pré-escolar, porque através da música as crianças 
tornam-se mais sociáveis e intuitivas e muito mais 
alegres. A formação musical deverá fazer parte inte-
grante da formação pessoal de todos os indivíduos.
Esta é uma das grandes novidades que queremos 
implementar no próximo ano letivo no ensino público 
do pré-escolar de todo o concelho.

Qual o estado atual do parque escolar do 
concelho?

No geral, quer ao nível dos edifícios quer ao nível 
dos equipamentos, o parque escolar apresenta um 
grande degaste. E nesse sentido é entendimento 
deste executivo intervir em todas as escolas do 

Qual o plano de intervenções?

Numa fase inicial considerámos apenas uma 
intervenção de requalificação na Escola Básica do 
Samouco, executada durantes as férias de verão, 
mas considerando a ausência de um espaço para a 
biblioteca, para a dinamização da Componente de 
Apoio à Família (CAF), além da situação dos horári-
os duplos de funcionamento, que condicionam a 
dinâmica de projetos que queremos implementar, 
optámos pela ampliação da escola. O anteprojeto 
teve parecer favorável da DGEST e está em elabo-
ração o projeto de execução.
Esta intervenção irá contemplar mais 2 salas de 
aula, inclusão de espaços para a prática de 
expressão plástica, uma sala de CAF, um recreio 
coberto (espaço multiusos), adaptação de insta-
lações sanitárias. No Centro Escolar de São Francisco 
a situação dos horários duplos desafiou-nos a uma 
séria reflexão com os pais e Direção do Agrupa-
mento de Escolas de Alcochete e decidimos con-
verter o mezanino existente na Biblioteca Escolar 
e Comunitária em 2 salas de aulas. Com esta inter-
venção não só revolvemos o problema dos horários 
duplos mas também questões relacionadas com os 
horários e modo de funcionamento da Biblioteca na 
sua vertente Comunitária.
No que respeita à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico 
n.º 1 de Alcochete (Monte Novo) que é uma escola de 
“Plano dos Centenários”, cuja última intervenção 
data de há mais de 20 anos, definimos como 
prioritária a requalificação do edifício com maior 
incidência no espaço dos sanitários e gabinetes. 
Numa 1ª fase pretendemos converter este espaço 
numa biblioteca, sala de professores, sala de apoio/
CAF, sanitários e novos espaços para arrumos.

momento o projeto “Super Saudáveis I” está a 
decorrer nas turmas que não aderiram ao projeto 
no ano letivo passado. Sendo que no 3º período 
iremos desenvolver o projeto “Super Saudáveis II”, 
para as turmas que aderiram ao “Super Saudáveis 
I”. Este projeto irá incidir a sua ação na temática 
dos lanches, procurando incentivar o consumo de 
produtos saudáveis evitando os alimentos refinados 
e processados. Serão introduzidos alimentos como 
queijo, uva, amêndoa, banana e aveia.O Município 
continuará a ser responsável pela disponibilização 
destes alimentos.

concelho ao longo deste primeiro mandato. Numa 
primeira fase a intervenção será nos edifícios e 
posteriormente pretendemos substituir e modernizar 
os equipamentos necessários à prática letiva e não 
letiva. A educação é para nós uma prioridade.



O concelho de Alcochete é deficitário em 
organizações juvenis? O que pode a autarquia 
fazer para inverter esta situação?

Apesar de apenas existir uma associação juvenil 
no nosso concelho, que é a Associação GILTeatro 
que integra o Conselho Municipal de Juventude 
de Alcochete. Acreditamos ser possível influenciar 
os jovens para uma participação mais efetiva no 
movimento associativo local. Pretendemos organizar 
sessões de esclarecimento para o público estudante, 
no âmbito da criação de novas associações.

A câmara municipal está a desenvolver para a 
juventude uma estratégia que visa envolver cada 
vez mais os jovens na vida do concelho. Como 
aderiram os jovens à primeira Quinzena da 
Juventude?

A realização pela primeira vez da Quinzena 
da Juventude marca o arranque de uma nova 
configuração de integração dos jovens no processo 
decisório e foi um sucesso enorme, que teve como 
principal papel a promoção, o apoio e o estímulo 
à participação e intervenção dos jovens munícipes 
no nosso concelho. Todos os objetivos estabelecidos 
foram plenamente alcançados, contando com a 
participação de centenas de jovens nas ações calen-
darizadas. Este projeto municipal decorreu pela 
primeira vez no nosso concelho e a sua continui-
dade pretende ser um momento de exaltação 
juvenil com uma calendarização que reflita as 
sugestões dos jovens.

       a nossa política de habitação 
social não se esgota na gestão do 
parque habitacional do município“

       Consideramos essencial
conhecer as aspirações e anseios 
dos jovens
“

        o projeto “A Praticar…” irá 
decorrer nos meses de maio e 
junho e é um desafio a todos os 
munícipes que queiram caminhar

“

#entrevista
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No que respeita à saúde e ao desenvolvimento 
social?

Na sequência do protocolo que estabelecemos, em 
março de 2018, com o ACES do Arco Ribeirinho e 
com o apoio da UCSP de Alcochete conseguimos 
garantir a prestação de cuidados de saúde e de 
proximidade à população do Passil através de um 
posto móvel.
Cerca de 3 anos após o encerramento do posto de 
saúde do Passil foi este executivo que com muita 
perseverança, conseguiu garantir uma médica de 
medicina geral e familiar e uma enfermeira espe-
cialista em saúde comunitária, e a autarquia asse-
gura as marcações das consultas e o apoio 
administrativo através de uma técnica. para a 
população que reside no Passil, Monte Laranjo, Rilvas 
e Terroal, que até ao momento efetuaram mais de 2 
centenas de consultas.
Relativamente ao apoio social, desde 2018 que este 
executivo garante a todas as crianças carenciadas 
do concelho que frequentam o pré-escolar e o 1º 
ciclo do ensino básico um lanche diário, comple-
mentar ao leite escolar. Implementamos o projeto 
“Idoso + Seguro”, que se traduz num serviço de 
teleassistência a 20 idosos do concelho. Trata-se 
de um serviço gratuito de apoio, segurança e saúde 
à população isolada que permite aos familiares dos 
idosos manter uma vigilância permanente, reduzindo 
o isolamento da população sénior e proporcionar 
uma melhor qualidade de vida! 
Apresentamos a candidatura “(QUAL)idade +” no 
âmbito do programa operacional regional Lisboa 
2020, direcionado aos idosos mais isolados do 
concelho, através da realização de mais atividades 
cívicas, culturais, educacionais e desportivas. Esta 
candidatura apresenta um valor total de investi-
mento de 208.350€ e com uma comparticipação de 
50%.
Este ano ainda vamos lançar o “Programa Municipal 
de Comparticipação em Despesas com Medicamen-
tos”, contando que no início do próximo ano possa-
mos abrir candidaturas para a comparticipação na 
aquisição de medicamentos a idosos e pensionistas. 
Deste modo asseguramos um forte complemento 
aos apoios sociais do Município, no combate às 
desigualdades sociais, à gradual inserção social e 
ainda à melhoria das condições de vida dos mais 
idosos e mais desprotegidos.

O processo relacionado com  atribuição das 
habitações sociais é complexo. Quantas 
habitações sociais estão disponíveis e quais 
as necessidades identificadas pelos serviços 
municipais?

O Município tem 50 habitações das quais apenas 
duas estão disponíveis. Estamos a ultimar o con-
curso que possibilitará a atribuição destas duas 
habitações. Através do Regulamento Municipal de 
Atribuição das Habitações Sociais do Município de 
Alcochete regulamentamos a atribuição da habi-
tação social do concelho, e desta forma o Município 
de Alcochete favorece um instrumento que 
pretende ser de inclusão social e de acesso por 
parte dos cidadãos com carências económicas e 
sociais, a uma habitação com condições de higiene 
e conforto, que garanta a dignidade do agregado 
familiar. Estamos a realojar as famílias de acordo 
com a tipologia dos alojamentos, mas este é um 
processo que não tem sido fácil. Atualmente, es-
tão na câmara municipal mais de 180 pedidos de 
habitação social. 
A nossa política de habitação social não se esgota na 
gestão do parque habitacional do município. Com a 
atribuição de uma habitação, não encerra o processo 
de melhoria de condições de vida das famílias, mas 
inicia sim um outro processo: de socialização 
através da melhoria da subsistência destes munícipes, 
facultando às famílias, em situação de vulnerabi-
lidade ou em risco de exclusão social, o acesso a 
uma habitação e o contributo para um processo de 
autonomização e inclusão na sociedade, levando-as 
a construir um novo projeto de vida.

Qual a política desportiva do executivo municipal? 
Quais os principais desafios?

Praticar desporto não só promove o bem-estar físico, 
como também o psicológico, e este é um fato 
transversal a todas as idades! Consideramos que 
o desporto é uma ferramenta social influente que 
liga pessoas de diferentes áreas, condições sociais 
e culturas, tem uma linguagem própria e universal 
e é um dever estar acessível a toda a gente. Uma das 
prioridades que definimos está relacionada com a 
atualização da “Carta Desportiva do Município”, 
uma vez que é imperativo um novo diagnóstico, 
que sustente uma resposta efetiva às necessidades 
reais que existem no nosso concelho. O horizonte 
temporal da Carta Desportiva esgotou-se em 2015. 
Depois de uma avaliação criteriosa é também 
urgente e necessária uma intervenção em prati-
camente todo o parque desportivo municipal. No 
presente ano requalificamos o Pavilhão Desportivo do 
Samouco através da impermeabilização do telhado, 
colocação de um piso novo, e pintura e colocamos 
piso sintético no campo de futebol da Praia do 
Samouco, que era um campo pelado. Nestas duas 
intervenções fizemos um investimento de cerca de 
300 000€!  Muito em breve terá início a requalifi-
cação do polidesportivo do Valbom. Assim como, 
esperamos que ainda este ano, se inicie a requalificação 
do polidesportivo de São Francisco. O movimento 
associativo está a crescer e é muito difícil assegu-
rar uma gestão apropriada das necessidades que os 
clubes têm relativamente à oferta que o município 
dispõe. Por isso a requalificação destes equi-
pamentos desportivos são muito importantes. 
As intervenções a realizar são muitas e todas 
prioritárias e urgentes. Mas vamos traçar um plano 
de manutenção rigoroso e depois partir para novos 
projetos! Porque queremos garantir as melhores 
condições para a prática desportiva aos nossos 
munícipes.

       Apresentamos a candidatura 
“(QUAL)idade +” (…) direcionado aos 
idosos mais isolados do concelho“

O que está planeado em termos de programação 
desportiva para os diferentes públicos do concelho?

Este é dos setores mais dinâmico do município, 
temos uma calendarização muito vasta e abrangente 
a todas as faixas etárias. Existem 2 grandes proje-
tos que se revelaram um sucesso no ano passado, e 
que queremos que tenham continuidade, nomeada-
mente o 2º Trial do Município que já aconte-
ceu no dia 30 de março, e que contou com mais de 
130 participantes e agendado para o próximo mês 
de maio, a 2º Night Run do Município, este ano na 
versão “Sunset Run” porque irá acontecer ao por 
do sol, nas Salinas do Samouco. Paralelamente pro-
movemos durante o ano letivo os encontros desport-
ivos para as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. As 
férias Ativas, o “Alcochet’aventura”, o “Vida Ativa” que 
engloba o programa “Trabalhadores em Forma”, o 
“Clube Viva +”, o “Bócia Sénior”, e a “Ginástica 
Especial”. 2019 marcará o arranque de dois novos 
projetos: “A Praticar…” que irá decorrer nos meses 

Como correu a primeira reunião do Conselho 
Municipal da Juventude?

Correu muito bem! Consideramos essencial 
conhecer as aspirações e anseios dos jovens em 
questões ligadas ao emprego, à educação, saúde, 
habitação, tempos livres, ambiente, pelo que con-
sideramos que este será um órgão de debate e 
partilha de opiniões.

de maio e junho, e é um desafio a todos os munícipes 
que queiram caminhar ao final do dia, com a 
possibilidade de escolha entre dois percursos, ori-
entados pelos técnicos de desporto da autarquia. 
As caminhadas vão realizar-se às segundas e quin-
tas-feiras, entre as 19h30 e as 20h30 e não carecem 
de inscrição prévia. E ainda os “Jogos de Praia” 
que vão apresentar um programa abrangente e muito 
dinâmico, direcionado a um público mais jovem.



A Magia
de Natal
envolveu 
Alcochete
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As comemorações de Natal promovidas pela 
autarquia entre os dias 1 de dezembro e 6 
de janeiro envolveram Alcochete com uma 
programação diversificada onde não faltou uma 
grandiosa árvore e o comboio de Natal, o tradicio-
nal presépio, o mercado de Natal, um ciclo de con-
certos, e um fantástico espetáculo para crianças que 
contagiou miúdos e graúdos, o Circo Mágico de 
Natal.



Câmara homenageia Salineiros de Alcochete
Alcochete viveu mais um momento importante da 
sua história com a celebração do 121º aniversário 
da Restauração do Concelho. O Fórum Cultural 
de Alcochete teve lotação esgotada na primeira 
vez que acolheu a sessão solene, de atribuição 
das medalhas municipais, a 20 de janeiro, em 
que um dos momentos mais emotivos foi a 
homenagem aos salineiros alcochetanos, 
protagonistas do verão quente de 1957.

“Somos um povo com memória, somos um povo 
livre, somos Alcochete restaurada! Que orgulho na 
minha terra e sua gente! Hoje voltámos a escrever 
um capítulo na nossa já longa história”, disse o 
presidente da câmara. “Foi com muita emoção que 
esta tarde o Fórum Cultural de Alcochete se esgotou 
para lembrar o passado, viver o presente e sonhar o 
futuro”, sublinhou Fernando Pinto.
Além dos salineiros foram distinguidos com as 
medalhas municipais o Agrupamento de Escuteiros 
de Alcochete, Manuel Teixeira, José Pedro Machado, 
Rui Morgado, Diogo Gancho, José Mimoso, as equi-
pas júnior de futsal e jujutsu do F.C. São Francisco, 
e a título póstumo António Cruz, António Cardoso e 
Manuel Veludo, e 6 funcionários da autarquia.
O Ensemble de Trompetes da Sociedade Imparcial 
15 de Janeiro de 1898 iniciou de forma sublime, 
com a interpretação do Hino de Restauração, a 
cerimónia de homenagem a diferentes personali-
dades, cujo trajeto de vida contribui de forma 
determinante para a preservação da identidade 
local. 
A Escola de Dança D. Manuel I ofereceu a todos 
os presentes dois momentos de bailado, 
com coreografias de Ana Calafate, para a ária do 
bailado “Carmen”, de Georges Bizet e para a ária 
do bailado “Giselle”, com música de Adolphe Adam.
O fado também se fez ouvir por José Manuel 
Duarte, na guitarra portuguesa, João Vinhas, na 
viola, e Ricardo Anastácio, na viola baixo, que tão 
brilhantemente interpretaram “Variações sobre o 
Fado Menor e Fado Lopes”, “Velho Fado de Lisboa”, 
de Custódio Castelo, “Noturno”, de Casimiro Ramos 
e ainda o “Novo Fado de Alcochete”, com o qual 
terminaram a sua atuação.
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Agostinho Loia e João Samouqueiro recebem a Medalha da Restauração, assim como os familiares de 
António Maduro, João Fernandes, Vitorino Pardal, João da Silva, José da Silva, Manuel Rei, António José 
Pereira, Frederico Varela, Francisco José Maciel, Francisco João Mitra Espiga, Torcato Guerra, Joaquim 
Gomes, Francisco José de Avó, José António Pinelas, Manuel Rocha, Manuel Baptista dos Santos, Luís 
Alfélua, José Pinto.

121º Aniversário da Restauração do Concelho

O chefe Rui Pinto recebeu a Medalha da
Restauração atribuída ao Agrupamento de
Escuteiros 223 de Alcochete

Agostinho Loia e João Samouqueiro Manuel Teixeira foi distinguido com a Medalha 
da Restauração pela dedicação ao
associativismo no Samouco

Manuel Veludo foi homenageado a título 
póstumo, pela sua dedicação ao associativismo 
em Alcochete, com a Medalha da Restauração, 
entregue aos filhos Manuel e Catarina Veludo

O forcado e empresário tauromáquico, António 
Cardoso foi homenageado a título póstumo com 
a Medalha da Restauração, entregue ao filho 
António José Cardoso

O guitarrista António Cruz foi homenageado a 
título póstumo com a Medalha da Restauração, 
entregue ao filho António Pedro Cruz

As equipas júnior de futsal e de jujutsu do
Futebol Clube de São Francisco foram
distinguidas pelos percursos vitoriosos, com a 
Medalha de Mérito Desportivo

O atleta de marcha atlética José Mimoso
recebeu a Medalha de Mérito Desportivo

José Pedro Machado e Rui Morgado foram
distinguidos pelos percursos nas artes marciais 
mistas com a Medalha de Mérito Desportivo

Armindo Barradas foi distinguido com a
Medalha de Mérito de Bons Serviços

Ângelo Melo foi distinguido com a Medalha de 
Mérito de Bons Serviços

Maria de Fátima Silva foi distinguida com a 
Medalha de Mérito de Bons Serviços

O fado também se fez ouvir por José Manuel 
Duarte, na guitarra portuguesa, João Vinhas, na 
viola, e Ricardo Anastácio, na viola baixo

A Escola de Dança D. Manuel I ofereceu a todos 
os presentes dois momentos de bailado, com 
coreografias de Ana Calafate

Ana Paula Dias foi distinguida com a Medalha
de Mérito de Bons Serviços

Teresa Piedade foi distinguida com a Medalha de Mérito de Bons Serviços

Bárbara Martins foi distinguida com a Medalha de Mérito de Bons Serviços

O judoca Diogo Gancho recebeu a Medalha de Mérito Desportivo



- Requalificação da Igreja da Misericórdia
- Construção do furo da água na Fonte da Senhora
- Saneamento e requalificação da rua Vale Figueira
- Investimento em equipamentos, máquinas,
viaturas operacionais
- Continuação da repavimentação no cemitério de 
Alcochete.
- Construção e reestruturação de espaços verdes
- Apoio ao movimento associativo
- Apoio às festas do Concelho
- Apoio aos bombeiros voluntários
- Requalificação e beneficiação do estaleiro
municipal
- Investimento em segurança dos equipamentos 
municipais
- Investimento nos transportes públicos “Carris 
Metropolitana”.

No que respeita ao imposto municipal sobre imóveis 
(IMI) para 2019, o executivo municipal aprovou, por 
maioria, com abstenção dos vereadores da CDU, a 
fixação da taxa de 0,8% para os prédios rústicos e 
0,425% para os prédios urbanos, proposta que foi 
aprovada pela assembleia municipal por maioria 
com 13 votos a favor pelas bancadas do PS, PSD e 
CDS e 10 abstenções da bancada da CDU.
Para apoiar as famílias foi aprovada uma redução 
da taxa do IMI em função do número de depen-
dentes que compõem o agregado familiar com uma 
dedução fixa de €20, €40 e €70 para os agregados 
com um, dois e três ou mais dependentes, respeti-
vamente.
O executivo e a assembleia municipais aprovaram 
também, por unanimidade, para 2019 o lançamento 
de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas (IRC), uma taxa reduzida de 

A câmara municipal aprovou a redução 
do IMI e a redução e isenção da taxa
de derrama no ano de 2019 e a
participação variável no IRS para o
ano de 2020, assim como benefícios 
fiscais para a reabilitação urbana.

mapa de pessoal anterior, integra 10 novos postos 
de trabalho.
Principais intervenções que o executivo municipal 
pretende executar em 2019:

- Requalificação da rede viária municipal
- Requalificação da escola básica do Samouco
- Requalificação de infraestruturas desportivas
- Requalificação do centro e albergue da juventude
- Requalificação do edifício dos paços do concelho
- Investimento na revisão do PDM ao nível da
cartografia, carta educativa e mapa de ruido
- Intervenção na rua do Láparo
- Requalificação e ampliação da escola básica do 
Valbom
- Requalificação das ruas António Maria Cardoso e 
Francisco Diogo
- Requalificação do espaço público do Valbom
- Reabilitação do polidesportivo do Valbom e
espaço adjacente

Orçamento 
para 2019 é 
superior a 
18 milhões 
de euros
A câmara e a assembleia municipais aprovaram, 
por maioria, as Grandes Opções do Plano, o Plano 
Plurianual de Investimentos, as Atividades Mais 
Relevantes para os anos de 2019-2022, o Orçamento 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2019.
Com um orçamento acima dos 18 milhões de 
euros, o executivo municipal aposta este ano na 
requalificação do parque escolar, na reabilitação 
de equipamentos desportivos, na requalificação da 
rede viária e na reestruturação dos espaços verdes.
“Este é um orçamento ambicioso, considerando que 
em 2017 o nosso orçamento não chegava aos 16 
milhões de euros. Portanto crescemos em ambição 
mas conscientes daquilo que é o nosso empenho, 
rigor e forma transparente de trabalhar”, disse 
Fernando Pinto.
O presidente da câmara manifestou grande satis-
fação por conseguir apresentar “um orçamento 
que garante melhores condições à população”, que 
aplica “rigor nas contas com a redução da dívida da 
câmara municipal em 1 milhão e meio de euros e 
reduz o prazo médio de pagamento a fornecedores, 
que se situa abaixo dos 60 dias”..
O orçamento contempla ainda o mapa de pessoal 
para o ano de 2019 que, comparativamente ao 

Câmara
reduz
impostos 
municipais
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derrama de 1% para os sujeitos passivos com um 
volume de negócios no ano anterior que não ultra-
passe os 150 mil euros e a isenção de derrama por 
um ano para as empresas que se tenham instalado 
no concelho durante 2018.
Foi ainda aprovada, por unanimidade, a partici-
pação variável de 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 
territorial, relativa aos rendimentos do ano de 2019.
Foram também aprovados por unanimidade um 
conjunto de benefícios fiscais para os cidadãos que 
realizem ações de reabilitação urbana em prédios 
urbanos situados na ARU do núcleo antigo de 
Alcochete e nos núcleos antigos das freguesias do 
Samouco e de São Francisco.
Neste contexto foram aprovadas as seguintes 
medidas:
- Redução de 30% na taxa a aplicar nos prédios 
urbanos que sejam alvo de ações de reabilitação e 

que cumpram as considerações prévias exigidas;
- Redução de 20% na taxa do IMI, que poderá ser 
cumulativa com a anterior, a aplicar aos prédios 
urbanos habitacionais arrendados localizados nas 
zonas já mencionadas e que tenham sido objeto de 
ações de reabilitação;
- Para os prédios em ruínas localizados nas áreas 
mencionadas seja elevada ao triplo a taxa aplicável 
e que seja fixada a majoração de 30% na taxa a aplicar 
aos prédios degradados.
Especificamente na Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) do núcleo antigo de Alcochete foram aprovados 
incentivos à reabilitação urbana, nomeadamente a 
isenção do IMI e IMT e a redução de taxas, devendo 
os interessados informar-se junto dos serviços 
municipais.



que menos paga, uma vez que é o que tem menor 
densidade populacional.
Fernando Pinto sublinhou ainda que “todos os 
municípios que integram a AML trabalharam em 
conjunto para encontrar uma solução que minimi-
zasse o impacto financeiro de cada munícipe na 
utilização dos transportes públicos e que permi-
tisse a cada utilizador/pagador o conforto, a segu-
rança e o cumprimento integral dos horários”.
Os utentes têm acesso aos seguintes novos pass-
es: Navegante Metropolitano (€40), Navegante 
Municipal (€30), Navegante Metropolitano Família 
(máximo €80, em funcionamento a partir de julho 
de 2019), Navegante Municipal Família (€60, em 
funcionamento a partir de julho), Navegante 12 
(gratuito para crianças até aos 12 anos inclusive) 
e Navegante +65 (€20, destinado a maiores de 65 
anos, reformados e pensionistas com rendimento 
mensal do agregado familiar inferior ou igual ao 
salário mínimo nacional fixado em €600).
Os passes Navegante Metropolitano, Navegante 
Metropolitano Familiar, Navegante 12 e Navegante 
65+ permitem utilizar todos os serviços de trans-
porte público regular de passageiros, em todos os 
18 municípios da AML. Os passes Navegante 
Municipal e Navegante Municipal Família 
permitem a deslocação dentro do limite geográfico 

Navegante a preços reduzidos na AML
A 1 de abril entrou em vigor a maior alteração tarifária 
na Área Metropolitana de Lisboa com uma enorme 
redução no preço dos transportes públicos nos 18 
municípios da AML, entre os quais o de Alcochete.
Os contratos para os novos passes sociais foram 
assinados no dia 18 de março no decorrer de 
uma cerimónia que contou com a presença do 
Primeiro-Ministro, de vários membros do Governo 
e de todos os presidentes dos municípios da AML
O novo sistema de transportes passou a ser gerido 
pela Empresa de Transportes Metropolitanos de 
Lisboa, que vai operar sob a marca “Carris Metro-
politana”, criada pela AML por decisão unânime 
dos 18 municípios, nomeadamente, o tarifário, a 
sinalização, a informação e a bilhética.
O sistema de transportes é cofinanciado pelos 
municípios, tendo sido definido um valor global 
de €31.225.000,00 da responsabilidade dos 18 
concelhos, cabendo ao Governo a transferência 
para a AML das verbas que assegurem o exercício 
das competências desta Autoridade de Transportes.
Assim, a Câmara Municipal de Alcochete “vai 
suportar o valor de 350 mil euros em 2019 (de 
abril a dezembro), apurado com base na área do 
município, na densidade populacional e nas receitas 
do município”, explicou o presidente da câmara 
municipal, referindo que Alcochete é o concelho 
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Município adere ao Plano Metropolitano 
de Adaptação às Alterações Climáticas

O Município de Alcochete está empenhado no com-
bate às alterações climáticas e aderiu ao Plano 
Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, 
para o qual tem contribuído com a implementação 
de políticas de proximidade com as populações.
Considerando que as alterações climáticas são cada 
vez mais evidentes à escala global, e consequente-
mente a nível local: “é fundamental a proximidade 
com as pessoas e neste caso concreto com os agentes 
locais, pois se além da autarquia, os agentes da 
economia local e a comunidade estiver envolvida na 
luta constante relativamente a estas matérias, tudo 
será naturalmente mais fácil, inclusivamente para 
as populações”, defende o presidente da câmara.
Neste âmbito, e numa parceria com a Área Metro-
politana de Lisboa, a autarquia promoveu no 
passado mês de dezembro, um workshop que reuniu 
na Biblioteca de Alcochete parceiros estratégicos 

locais no âmbito da elaboração deste Plano Metro-
politano de Adaptação às Alterações Climáticas na 
região (PMAAC-AML).
“O PMAAC-AML vai permitir conhecer de forma 
aprofundada os riscos, os impactes e as vulnerabili-
dades a nível local e metropolitano dos fenómenos 
das alterações climáticas. E só através deste conhe-
cimento se poderão delinear as medidas, métodos, 
práticas (…) e estratégias que envolvem necessaria-
mente as entidades públicas e privadas e sobretudo 
as populações”, salientou Fernando Pinto. 
O primeiro-secretário metropolitano sublinhou a 
urgência de serem tomadas medidas em relação 
às mudanças climáticas: “É nossa obrigação, em 
particular daqueles que são decisores, conhecer e 
disseminar esse conhecimento, preparar a socie-
dade e os cidadãos para essas alterações e em que 
medida as podemos mitigar e adaptarmo-nos”, 

afirmou Carlos Humberto de Carvalho.
Algumas das medidas a adotar pelos municípios 
passam pela melhoria e melhor articulação entre 
os transportes públicos, mais investimentos nos 
meios de transporte partilhados, como bicicletas, 
motas e automóveis, e incremento da utilização de 
meios não poluentes.

A câmara municipal promoveu a 12 de 
março último, uma sessão de esclareci-
mento sobre a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, na Associação Cultural e Recre-
ativa do Passil, com o objetivo de sensibili-
zar a população para a limpeza de terrenos 
rurais e florestais no concelho.
Denominada “Floresta Segura 2019” a ini-
ciativa resultou de uma ação concertada da 
Câmara Municipal de Alcochete, através 
do Serviço Municipal de Proteção Civil/ 
Gabinete Técnico Florestal, Guarda Na-
cional Republicana, Autoridade Nacional 
de Proteção Civil e Junta de Freguesia de 
Alcochete.
Os participantes nesta iniciativa obtiveram 
esclarecimentos sobre a realização de quei-
mas e queimadas e sobre os procedimentos 
a adotar em cada um dos casos. A Autori-
dade Nacional de Proteção Civil apresen-
tou o projeto “Aldeia Segura/Pessoas Se-
guras” que visa formar uma comunidade 
devidamente informada e organizada, nos 
comportamentos a adotar numa situação 
de risco de incêndio.

Câmara defende 
“Floresta Segura 
2019”

de um município, em qualquer serviço de transporte 
público regular de passageiros.



muito forte, que penso que as crianças assimilaram 
e ficaram muito despertas para esta temática”.
Esta iniciativa insere-se na Campanha de Leitura em 
Voz Alta EUROPE READS, promovida pelo consór-
cio pan-europeu de organizações promotoras da 
leitura EUREAD.

Dia Mundial da Leitura em 
Voz Alta em versão Club Med

Alcochete assinalou, no dia 1 de fevereiro, o Dia 
Mundial da Leitura em Voz Alta com o espetáculo 
“Leitura em Voz Alta – Club Med”, numa organi-
zação conjunta do PNL 2027, Câmara Municipal de 
Alcochete, Agrupamento de Escolas de Alcochete e 
Andante – Associação Artística.
O livro “Clube Mediterrâneo, doze fotogramas e 
uma devoração” de João Pedro Mésseder, Ana 
Biscaia e Joana Monteiro, foi o ponto de partida 
para uma reflexão conjunta sobre o tema das 
migrações, das fronteiras e dos muros, que con-
tou com a presença do ministro da educação Tiago 
Brandão Rodrigues, e ainda com a coordenadora na-
cional do Plano Nacional de Leitura, Teresa Calçada.
Um grupo de jovens alunos do 7.º, 10.º e 12.º anos 
subiram ao palco do Fórum Cultural de Alcochete, 
e juntamente com a Andante mostraram como a lei-
tura pode ser algo mais do um passatempo, pode 
ser mais profundo e nos lança para questões funda-
mentais dos nossos dias.
Para a vereadora Maria de Fátima Soares a inicia-
tiva decorreu de forma muito efusiva, “a peça de 
teatro produzida pela Andante foi um êxito, muito 
comovente, a temática que o livro “Clube Mediter-
râneo” retrata, são as migrações, o que acontece 
no mediterrâneo, é um livro com uma mensagem 
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Alcochete acolheu sessão 
distrital do Parlamento
dos Jovens
A sessão distrital do Parlamento dos Jovens do 
Ensino Básico realizou-se no dia 18 de fevereiro, 
no Fórum Cultural de Alcochete, reunindo 90 
jovens de 20 estabelecimentos de ensino do distrito 
de Setúbal.
“Nesta sessão foram debatidos e votados os 
projetos de recomendação sobre a temática – 
“Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos”, que 
vão ser apresentados na Sessão Nacional do Parla-
mento dos Jovens em Lisboa”, explicou a Vereadora 
Maria de Fátima Soares.
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa 
da Assembleia da República dirigida aos jovens 
dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário, de escolas do ensino público, privado e 
cooperativo do continente, das regiões autónomas 
e dos círculos da Europa e de fora da Europa, com o 
objetivo de promover a educação para a cidadania 
e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas 

regras de formação das decisões, proporcionando 
aos jovens a possibilidade de defenderem as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político.

Câmara apoia
projeto educativo 
do AEA
A câmara municipal celebrou com o Agrupa-
mento de Escolas de Alcochete um protocolo, 
num total de 16 mil euros, que visa apoiar 
o desenvolvimento do projeto educativo do 
AEA, reforçar o apoio à atividade escolar no 
pré-escolar, abrangendo 280 crianças, e no 1.º 
ciclo do ensino básico, para 840 alunos. “Este 
ano pedimos ao agrupamento que em sede de 
projeto educativo concentrasse os projetos e 
atividades que estão a desenvolver para que 
pudéssemos atribuir um valor de compartici-
pação a esses projetos”, explicou a vice-presi-
dente Maria de Fátima Soares. Neste sentido 
foram aprovados os seguintes apoios finan-
ceiros para o ano letivo 2018/2019: €6,50 por 
aluno do ensino pré-escolar, num total de €1 
820,00; €12,50 por aluno do primeiro ciclo, num 
total de €10 175,00; €3 000,00 para o desen-
volvimento de atividades e projetos definidos 
para as escolas do ensino pré-escolar, ensino 
básico e secundário, que estejam incluídas 
no projeto educativo aprovado em conselho 
pedagógico; €1 000 para a dinamização de um 
concurso de matemática e de leitura com o 
formato de jogo, com o objetivo de promover 
a aprendizagem da matemática e da língua 
portuguesa.

130 participam
no 2º Trail do
Município
O 2º Trail do Município de Alcochete “abriu” 
as portas do Campo de Tiro a cerca de 130 
participantes, num evento desportivo que se 
realizou no passado dia 31 de março, resultado 
de uma parceria entre a câmara municipal e o 
clube de atividade e lazer do Campo de Tiro, 
com o apoio do curso profissional de apoio à 
Gestão Desportiva da Escola Secundária de 
Alcochete. Os participantes podiam optar por 
dois trajetos, um percurso/ caminhada de 9 
km e um percurso de 17km. Na classificação 
geral Miguel Sobral, da equipa Academia do 
Korpo, foi o grande vencedor, seguindo-se 
José Geada, da Associação Vale Grande, e em 
terceiro lugar ficou Cláudio Nóbrega.

Corta mato
junta jovens do
distrito no Pinhal 
das Areias

No âmbito do programa nacional do desporto 
escolar, o Município de Alcochete e o Grupo 
Coordenador do Desporto Escolar da Penínsu-
la de Setúbal organizaram a prova de Corta Mato 
Escolar da Península de Setúbal, no dia 5 de 
fevereiro, no Pinhal das Areias – Sítio das Hor-
tas. Em representação do Agrupamento de Esco-
las de Alcochete participaram 30 alunos, num 
total de 3500 que correram em representação 
de 82 agrupamentos de escolas da Penínsu-
la. Dias antes, a 24 de janeiro, realizou-se no 
mesmo local uma prova de corta mato escolar 
interconcelhio Alcochete-Montijo, que contou 
com a participação de 232 alunos dos Agrupa-
mentos de Escolas de Alcochete e Montijo, 56 
dos quais em representação de Alcochete.



O Bote Leão iniciou a 17 de abril, por ocasião 
da realização da Festa do Círio dos Maríti-
mos, a temporada 2019 de passeios no Tejo. 
Com uma capacidade para 45 lugares, in-
cluindo tripulação, o Bote Leão vai propor-
cionar agradáveis passeios no rio, com vista 
para a toda frente ribeirinha de Alcochete ou 
em direção à Reserva Natural do Estuário do 
Tejo. Integrado nas comemorações do 45º 
aniversário do 25 de Abril a câmara municipal 
proporciona neste dia feriado, às 10h00, um 
passeio gratuito para a população de Al-
cochete, em direção à Ponte Vasco da Gama. 
(limitado a 2 bilhetes por reserva) A participação 
nos passeios é feita mediante a aquisição de 
bilhete, no Posto de Turismo, por telefone 212 
348 655. Aceda à calendarização dos passeios 
de maio em www.cm-alcochete.pt.
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Círio dos Marítimos

A tradição cumpriu-se mais um ano em 
Alcochete com a realização da Festa do Círio 
dos Marítimos. E se no Domingo de Páscoa 
decorreu o primeiro cortejo do Círio, motivo 
de orgulho para as gentes locais, durante o 
qual solteiras e casadas percorreram as prin-
cipais ruas da vila, montadas em burros, a se-
gunda-feira voltou a colocar na estrada, entre 
Alcochete e a Atalaia, os devotos de Nossa 
Senhora da Atalaia para o leilão das bandei-
ras e fogaças. Foram momentos únicos de 
devoção e convívio, que reuniu mais de uma 
centena de pessoas, naquela que é a mais an-
tiga festa de Alcochete.

Confraternização
Camponesa é em
São Francisco

De 30 de maio a 2 de junho, São Francisco está 
em festa por ocasião das tradicionais festas de 
Confraternização Camponesa, que prometem 
muita animação musical e alegres momentos 
de convívio. Destacamos as atuações da Tuna 
Oficina de Música UNISFA, da artista Rosinha, 
a noite da sardinha assada que promete seguir 
noite dentro com a charanga Amigos da Ram-
bóia, sem esquecer as tradicionais largadas 
de touros. Os cantares alentejanos também se 
vão ouvir em São Francisco pelo grupo Xum-
bo Torto, e numa homenagem a Zé Pedro e aos 
Xutos e Pontapés, os clássicos desta icónica 
banda de rock portuguesa vão desfilar no es-
petáculo Xutos “À Nossa Maneira”. Numa ver-
tente mais flamenca, as atuações do grupo de 
Sevilhanas Rocieras de Alcochete e do grupo 
“Los Romeros” antecedem o espetáculo de 
fogo-de-artifício que encerrará as festas.
Programa em www.cm-alcochete.pt 

Alcochete festejou
“Liberdade 45 Anos”

O concerto de Luís Represas, no largo de São João, na 
noite de 24 de abril, foi o ponto alto das comemorações 
do 25 de Abril deste ano. Nem mesmo a noite fria 
afastou os fãs do cantor e compositor que inter-
pretou temas como “Feiticeira”, “Perdidamente”, 
“Da Próxima Vez” e “125 azul” ente outros sucessos 
de uma carreira que em 2019 completa 43 anos.
Além dos temas que fazem parte da memória cole-
tiva, Luís Represas trouxe a Alcochete temas do seu 
mais recente álbum “Boa Hora”.
Já passava da meia-noite quando o vídeo mapping 
surpreendeu com diferentes imagens projetadas no 
edifício dos Paços do Concelho.
O dia 25 de abril começou bem cedo com o hastear 
das bandeiras, nas três freguesias do concelho, 
seguindo-se as manhãs infantis com jogos tradicio-

nais, pinturas, insufláveis e atividades desportivas.
A Sessão Solene do 25 de Abril da Assembleia 
Municipal de Alcochete decorreu este ano na 
Galeria Municipal e além das intervenções do 
presidente da Assembleia da Municipal e repre-
sentantes das bancadas políticas, contou com a 
participação de Francisco Pimentel, e um emotivo 
momento de fado com Leonardo Fernandes, acom-
panhado na guitarra portuguesa por José Manuel 
Duarte, à viola por João Vinhas, e no contrabaixo 
por Rodrigo Serrão. 
As comemorações começaram no dia 13 de abril e 
prolongam-se até ao dia 12 de maio com espetácu-
los de música, teatro, dança e poesia, torneios de 
futsal e outras atividades desportivas. Programa 
das comemorações em www.cm-alcochete.pt

Assembleia Municipal de Alcochete
Deliberações da Sessão Ordinária de 7 de janeiro de 2019 
Mário Manuel Catalão Boieiro, Presidente da Assembleia 
Municipal de Alcochete, torna público que para cumprimento do 
n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sessão 
extraordinária, realizada em 07 de janeiro de 2019, foram aprovados 
os seguintes assuntos:
Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Alcochete 
(aprovado por maioria, com 14 votos a favor (PS, PSD e CDS-PP) e 10 
votos contra da CDU);
- “Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues” – Proc.º I-06/17 – 
Assunção de encargos plurianuais (aprovado por unanimidade);
- Não aceitação de transferência de competências para o ano de 2019 
(aprovado por unanimidade).
E para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e Gestão de 
Recursos, o subscrevi.

Alcochete, 08 de janeiro de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

Deliberações da Sessão Ordinária de 22 de fevereiro de 2019
Mário Manuel Catalão Boieiro, Presidente da Assembleia Municipal 
de Alcochete, torna público que para cumprimento do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sessão ordinária, 
realizada em 22 de fevereiro de 2019, foram aprovados os seguintes 
assuntos:
- Retificação aos valores constantes do Anexo I do Acordo de Colabo-
ração com a Fundação João Gonçalves Júnior, visando a implemen-
tação da CAF do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico no 
concelho de Alcochete;
- Procedimento de Concurso Público para a “Concessão de 
Exploração da Cafetaria da Biblioteca Municipal de Alcochete” 
– Proc.º 02/19/CP: - Início do procedimento (Decisão de Contra-
tar); Escolha do procedimento e aprovação das peças (Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos); Designação do Júri; Nomeação 
do Gestor de Contrato; Aprovação da Minuta do anúncio do procedi-
mento em “Diário da República”;
- Procedimento de Concurso Público para a “Concessão de 
Exploração da Cafetaria do Fórum Cultural de Alcochete” – Proc.º 

01/19/CP: - Início do procedimento (Decisão de Contratar); Escolha 
do procedimento e aprovação das peças (Programa de Concurso e 
Caderno de Encargos); Designação do Júri; Nomeação do Gestor 
de Contrato; Aprovação da Minuta do anúncio do procedimento em 
“Diário da República”;
- Designação dos elementos de cada bancada para o Conselho 
Municipal de Segurança;
- Designação de um elemento de cada bancada para o Conselho 
Municipal da Juventude.
E para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume
E eu Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e Gestão de 
Recursos, o subscrevi.

Alcochete, 25 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

Deliberações da Sessão Extraordinária de 15 de março de 2019
Mário Manuel Catalão Boieiro, Presidente da Assembleia 
Municipal de Alcochete, torna público que para cumprimento do 
n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sessão 
extraordinária, realizada em 15 de março de 2019, foram aprovados 
os seguintes assuntos:
- Não aceitação de transferência de competências para o ano de 2019 
referentes aos Decretos-Lei n.º 20/2019 e 22/2019, de 30 de janeiro 
(aprovado por unanimidade);
- Operação de Reabilitação Urbana Simples do Núcleo Antigo de 
Alcochete – ORU.1 (aprovado por unanimidade);
- Procedimento de Concurso Público da Empreitada de Reabilitação 
e Ampliação da EB1, N.º 2 de Alcochete – Escola do Valbom – Proc.º 
I-23/18/CP – Autorização prévia de compromissos plurianuais 
(aprovado por unanimidade);
- Ata da sessão ordinária realizada em 29 de novembro de 2018 
(aprovada por unanimidade).
E para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e Gestão de 
Recursos, o subscrevi.

Alcochete, 18 de março de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

Bote Leão iniciou 
passeios no Tejo
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