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O CED é um programa de Captura, Esterilização 
e Devolução de gatos silvestres ao local de origem 
e representa um método humano de controlo das 
populações felinas. O artigo 9º da Portaria n.º 
146/2017, de 26 de Abril, veio determinar a forma 
de implementação dos Programas CED, sob orien-
tação do Médico Veterinário Municipal.
O objetivo passa também por sensibilizar a comu-
nidade para os benefícios e vantagens desta ação 
de controlo, como forma de evitar a transmissão de 
doenças, ninhadas não planeadas, bem como mini-
mizar comportamentos indesejáveis.

Alcochete assinalou 
os 160 anos do
nascimento do
Padre Cruz

A 29 de julho de 1859 nasceu em Alcochete 
Francisco Rodrigues da Cruz, e 160 anos 
depois Alcochete assinalou a data com a cele-
bração de uma missa na Igreja Matriz presidida por 
D. José Ornelas, Bispo de Setúbal. O execu-
tivo municipal depositou uma coroa de flores 
junto da Estátua do Padre Cruz, no largo de São 
João. As celebrações decorreram também em 
Lisboa no cemitério de Benfica, onde o jazigo 
da Companhia de Jesus onde está sepultado o 
Padre Cruz esteve aberto para visita e oração.

A exposição coletiva “Alcarte 2019” é inaugurada a 
9 de agosto na Galeria Municipal dos Paços do 
Concelho com trabalhos nas áreas da pintura, escul-
tura, desenho e fotografia. A exposição permanecerá 
patente ao público até ao dia 6 de setembro e pode 
ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
18h00. No período das Festas do Barrete Verde e das 
Salinas tem horário alargado.Biblioteca de Alcochete 

está na Praia dos Moinhos

Município 
promove 
campanha 
de controlo 
dos gatos
A câmara municipal está realizar uma campanha de 
Captura, Esterilização e Devolução (CED) de gatos 
ao local de origem, na freguesia de Alcochete.
A colónia de gatos de rua vai ser intervencionada 
pela Autarquia e pela Associação Alfaiate, de acordo 
com a Portaria n.º 146/2017 de 16 de abril, uma 
vez que o aumento descontrolado de populações 
de animais errantes potencia problemas de saúde 
pública.
A Câmara Municipal solicita a colaboração da 
população para que sejam mantidos os locais limpos 
e ajuda para detetar colónias que necessitem de 
intervenção. Apela ainda para que os gatos sejam 
alimentados apenas nos locais apropriados, colo-
cando unicamente água e ração.
Os munícipes devem comunicar as ocorrências 
através dos seguintes contactos:
Linha do Munícipe: 808 200 014

ALCARTE 2019

Jovens do Erasmus+
realizam atividades 
no concelho

O Executivo Municipal recebeu, a 3 de junho, no salão 
nobre dos Paços do Concelho, seis jovens voluntários 
do Programa Erasmus+. Os jovens integram a Asso-
ciação Mundo Inseparável que procura promover a 
interculturalidade e a educação, de forma a combater 
a discriminação e a xenofobia.
Os estudantes oriundos de Espanha, Itália e Polónia 
estão a viver em Alcochete até outubro próximo e 
acompanham as crianças e idosos no Centro Social 
de São Brás (CENSA), no Samouco, e nas escolas do 
concelho. O grupo procura não só ajudar o próximo, 
mas essencialmente promover o respeito mútuo e dar 
a conhecer culturas diferentes, através de uma edu-
cação não formal e inclusiva.

Seniores do concelho
participam em visita 
cultural

Através do Projeto Seniores+Ativos, a câmara 
municipal promoveu, no dia 16 de maio, uma visita 
de carácter cultural a Salvaterra de Magos, na qual 
participaram 116 seniores do concelho. A autarquia 
assegurou transporte, as entradas nos locais visitados 
e toda a logística inerente à visita que se realizou no 
âmbito de parcerias intermunicipais e a convite da 
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
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Editorial

#curtas #curtas

Pelo segundo ano consecutivo, a Biblioteca de Al-
cochete está na Praia dos Moinhos com a iniciati-
va “A Biblioteca vai a Banhos” que decorre de 1 de 
julho a 31 de agosto.
Empréstimo de livros, consulta local de periódicos, 
animações de leitura, dinamizadas pelo serviço edu-
cativo da Biblioteca de Alcochete, oficinas criativas e 
outras atividades promovidas selo serviço educativo 
do Museu Municipal de Alcochete e Fórum Cultural 
de Alcochete são as propostas que pode encontrar 
neste espaço, aberto de segunda-feira a sábado 
(exceto no feriado de 15 de agosto). A programação 
está disponível em www.cm-alcochete.pt  

Recolha de resíduos sólidos
alargada aos domingos

Os serviços camarários iniciaram a 23 de junho a 
recolha de resíduos sólidos urbanos na madrugada 
de domingo no concelho, uma medida implementada 
para o período do verão.
A recolha será feita em 11 contentores subterrâneos 
(moloks) e 47 contentores de superfície.
A câmara municipal também realizou, de 17 a 19 
de junho, uma ação de limpeza dos coletores no 
concelho, com maior expressão na vila do Samouco, 
e procedeu ainda à limpeza dos troços das redes no 
Samouco (1100 metros), Alcochete (650 metros) e 
São Francisco (200 metros).

Sunsets a bordo do Bote Leão
fazem furor no verão 2019
Visto da frente ribeirinha é espetacular, mas num 
ambiente de festa a bordo do Bote Leão o por do sol 
de Alcochete tem outra magia. E tem sido assim em 
alguns sábados deste verão de 2019. O Tiki Sunset 
pelo Paparocas Bar marcou o início destes sunsets, 
seguiu-se a Gin Summer Party promovida pelo 
Picolé e ainda o Kimoa Sunset que proporcionaram 
animados passeios num ambiente de festa e muito 
descontraído. Até ao final do verão ainda há tempo 
para a Festa Brasileira organizada pelo Alcach Bar, 
no dia 31 de agosto, e a 21 de setembro vamos 
assinalar o fim do verão com a Festa Havaiana 
promovida pelo Riskbar. Mais informações podem 
ser obtidas no Posto de Turismo, quanto aos vouchers 
podem ser adquiridos nos bares aderentes.

Eco Tuk Tuk proporcionou 
passeios turísticos

Durante a época balnear a brincadeira tem de estar 
presente e por isso no âmbito da parceria com a Asso-
ciação Mundo Inseparável os alunos Erasmus+, que 
estão em Alcochete, promoveram jogos de equipa 
durante o mês de julho.
Recordamos que a Biblioteca de Praia está aberta em 
dois horários distintos:
Nos dias 12 a 17 de agosto e de 26 a 31 de agosto
das 14h30 às 18h30.
Entre os dias 5 a 10 de agosto e de 19 a 24 de agosto
das 9h30 às 13h00.

O município de Alcochete promoveu durante o mês 
de julho passeios pelo núcleo antigo da vila de Alcochete 
e nas salinas do Samouco num Eco Tuk Tuk 100% 
elétrico.
Para o vereador com o pelouro do turismo, Vasco Pinto, o 
Eco Tuk Tuk foi mais uma forma de promoção turística 
local e permitiu “oferecer mais um produto a quem 
nos visita, com a particularidade desta dinamização 
ser feita em parceria com um operador turístico de 
Lisboa que também divulgou na capital os passeios 
do Eco Tuk Tuk e as viagens no Bote Leão”.

Caras e Caros Munícipes,

Contamos as horas, os minutos e os segundos 
que nos separam das nossas Festas maiores.
As Festas do Barrete Verde e das Salinas, aí es-
tão!
Entre 9 e 16 de agosto vivemos um tempo de fes-
ta, um tempo de comunhão e partilha dos nossos 
usos e costumes. Alcochete transforma-se, as 
noites dão lugar aos dias e os dias prolongam-se 
pelas noites. Exaltamos a nossa identidade 
cultural num misto de emoção e alegria indis-
critível.
Somos gente da borda-d’água, da lezíria e do 
sal, gente hospitaleira que preserva um extraor-
dinário legado histórico que ano após ano se 
cumpre, honrando a memória daqueles que ide-
alizaram e projectaram as nossas Festas.
Este é também um período de regresso.
Regressam os visitantes ocasionais, que desco-
briram quão maravilhosa é esta nossa terra e 
sua gente e regressam os muitos alcochetanos 
da diáspora. Para estes, deixo uma palavra es-
pecial, sejam sempre bem-vindos à vossa/nossa 
terra.
Conhecemos bem o significado desta semana, 
sobretudo para quem programa a sua vida e se 
esforça para regressar a Alcochete a cada 2º 
fim-de-semana de agosto. É o regresso a casa, 
à família, aos amigos e a uma genuína forma de 
vida.
Diariamente trabalhamos para os residentes, 
mas também para quem regressa e nos visita. 
Melhoramos Alcochete para que possam encon-
trar uma vila cada vez mais atractiva e acolhedo-
ra, tudo fazemos para que se sintam verdadeira-
mente em casa.
Saúdo também, e em particular, a Direcção do 
Aposento do Barrete Verde pela 75ª edição das 
Festas do Barrete Verde e das Salinas. Nunca 
será demais enaltecer e agradecer o trabalho re-
alizado pelos homens e mulheres que a cada ano 
se disponibilizam para que as festas aconteçam 
e nos encham de orgulho.
Uma palavra de apreço e gratidão para todos 
os trabalhadores da autarquia que neste perío-
do festivo se desdobram em esforços múltiplos 
para que tudo se desenvolva conforme planeado 
e previsto.
A todos, desejo excelentes momentos de ampla 
confraternização e alegria, a festa é de todos e 
para todos.
Conto com a vossa prestimosa hospitalidade 
para que estes dias sejam magníficos e que Al-
cochete seja mais uma vez recordada pelos mel-
hores motivos.
Desfrutem das Festas, sejam felizes e viva Alco-
chete!

Com um abraço de amizade,

Fernando Pinto

Autarquia vai
adquirir viatura de 
recolha de resíduos
O Município de Alcochete vai proceder à aquisição 
de uma viatura de recolha de resíduos sólidos 
urbanos. Os procedimentos relativos ao concurso 
público foram aprovados por unanimidade na 
reunião de câmara de 12 de junho, em Alcochete. 

A vice-presidente da autarquia referiu que “os 
serviços municipais têm ao seu dispor uma frota 
arcaica e que existe apenas uma viatura que, devido 
ao desgaste e ao excesso de horas de uso, necessita 
de intervenções constantes”.

Fátima Soares referiu ainda que “a nova viatura 
tem seis toneladas de peso bruto, está equipada 
com grua de dois lances e contentor aberto com 20 
metros cúbicos de capacidade, apta para realizar 
o serviço de recolha de lixo doméstico em conten-
tores subterrâneos, recolha de monos, verdes e 
sacos de resíduos de obras e tem um valor estimado 
de €165.000 + IVA”.



Cerca de 400 crianças participaram nas celebrações 
do Dia Mundial da Criança, que decorreram no dia 
1 de junho, no jardim do Rossio, num ambiente de 
festa e boa disposição.
Durante o período da manhã, as crianças puderam 
ver de perto as viaturas de resgate e salvamento dos 
Bombeiros Voluntários de Alcochete, descobrir 
jogos tradicionais com o Grupo de Escoteiros 255, 
e ainda pintar no espaço de pinturas da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens.
O Aposento do Barrete Verde também esteve 
presente e deu a conhecer a tradição alcochetana 
através do ensino do toureio a pé e de um workshop 
de sevilhanas e durante todo o dia foi possível brincar 
nos insufláveis, andar em karts a pedal, comer 
pipocas e algodão doce.
As atividades foram dinamizadas pela câmara 
municipal, com a colaboração dos alunos do curso 
profissional de apoio à gestão desportiva da Escola 
Secundária de Alcochete, que também promoveram 
jogos e estações de atividades desportivas.
A Escola Segura e a GNR também estiveram 
presentes para sensibilizar os mais jovens para as 
questões de segurança e as celebrações terminaram 
com a atuação de “Mica e os Amigos!”.

Dia dos Avós 
contou
com 385
participantes
A câmara municipal comemorou o Dia dos Avós no 
dia 26 de julho no jardim do Rossio, em Alcochete, 
com uma iniciativa em que participaram 178 avós 
e 207 netos.
O setor de Desenvolvimento Social e Saúde, com 
o apoio do setor de Desporto, promoveu ativi-
dades lúdicas e brincadeiras em família, tais como 
ateliês sensorial, da descoberta e da pintura, jogos 
gigantes e tradicionais, gincana de obstáculos, 
insufláveis, jogo do ringue, tendo ainda um espaço 
de fotografia para registo de memórias futuras das 
comemorações do dia dos Avós.
A atividade concluiu com um almoço em família 
entre avós e netos, que assistiram ainda ao 
espetáculo musical apresentado pela APMA e 
pelo CRAM, sendo os netos os próprios artistas.
A Unidade de Apoio Geral de Material do Exército 
contribuiu com um espaço de sombreamento para 
a dinamização dos jogos no jardim do Rossio e as 
forças de segurança da GNR da Escola Segura e 
Idoso em Segurança garantiram a segurança e 
ordem nesta atividade com a sua presença.
Estas atividades têm por objetivo a promoção das 
relações familiares, dos afetos, da educação 
familiar, evidenciando a importância dos avós no 
crescimento e desenvolvimento da criança.

Cerca de 400 crianças participaram 
no Dia Mundial da Criança

#acontece#acontece
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Jogos do Futuro promovem convívio 
entre jovens
A 6ª edição dos Jogos do Futuro da região de 
Setúbal decorreu de 14 a 16 de junho e contou com 
o antigo jogador de futebol do Benfica, Luisão, como 
patrono. A iniciativa aliou o movimento associa-
tivo ao desporto escolar, de modo a incentivar a 
prática de atividades desportivas junto dos mais 
jovens, e promover um estilo de vida saudável.
O evento deste ano contou com a participação de 
75 atletas de Alcochete nas modalidades de futsal, 
futebol 7, futebol 11, natação, karaté, patinagem, 
rugby, ténis e ginástica, provenientes da Asso-
ciação Desportiva Samouquense, Ténis Clube de 
Alcochete, Grupo Desportivo Alcochetense, 
Vulcanense Futebol Clube e Futebol Clube de São 
Francisco. A competição é de nível distrital sendo 
que as 25 modalidades presentes na edição deste 
ano se distribuíram pelos concelhos de Alcochete, 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra e Setúbal. O município de Alcochete 
acolheu as competições de karaté (Shotokan), no 
pavilhão municipal do Samouco e ténis que se 
realizou no parque desportivo do Valbom. A 
cerimónia de abertura dos Jogos teve lugar no 
Parque Municipal José Afonso, na Moita, no dia 
14 de junho, em que estiveram presentes os 
9 municípios que abrilhantaram o espaço com 
ginástica acrobática, ginástica rítmica, percussão, 
hip-hop e outras atividades, tendo o Município de 
Alcochete participado com uma apresentação do 
“Clube Viva Mais – Trabalhadores em Forma”.



Associação Cultural assume neste processo de 
promoção e divulgação da Sociedade e de Alcochete”, 
disse Fernando Pinto, que acrescentou que: “Nesta 
obra são invocados factos, mas sobretudo pessoas, 
a sua paixão, a sua entrega, da sua vivência no seio 
desta tão nobre casa que é um exemplo do melhor 
que se tem feito culturalmente na nossa comuni-
dade”.
A publicação do livro resulta de um protocolo de 
colaboração estabelecido entre a Mar da Palha 
Associação Cultural e a Sociedade imparcial 15 
de Janeiro de 1898, com o patrocínio da Câmara 
Municipal de Alcochete, que adquiriu 500 exem-
plares.
O livro pode ser adquirido no Posto de Turismo e na 
Biblioteca de Alcochete pelo valor de €12,00.

#acontece#acontece

Ago.19 / #Alcochete / P.07Ago.19 / #Alcochete / P.06

Protocolo aprovado para
inventariação das Festas a
Património Cultural Imaterial
O protocolo entre o Município de Alcochete e o 
Aposento do Barrete Verde de Alcochete, com vista 
à candidatura das Festas do Barrete Verde e das 
Salinas a Património Cultural Imaterial, foi cele-
brado no dia 24 de maio, na sede da agremiação 
regionalista.
A cerimónia contou com as intervenções de 
Cândido Perinú, presidente do Aposento do Barrete 
Verde, do vereador responsável pelo pelouro da 
Cultura e Identidade Local, Vasco Pinto e do presi-
dente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando 
Pinto.
Consciente da importância das Festas do Barrete 
Verde e das Salinas, a câmara municipal encetou 
este ano contactos com o Aposento do Barrete Verde, 
que se assumiu como promotor, para a criação de 

uma parceria que desse início à preparação do pro-
cesso de registo das Festas no Inventário Nacional 
do Património Cultural Imaterial.
As Festas do Barrete Verde e das Salinas são, 
inquestionavelmente, um elemento identitário de 
Alcochete e das suas gentes, que se destacam pela 
sua envolvência e tradições únicas, contribuindo para 
o engrandecimento cultural, social e económico 
da região e do País.
Com o protocolo de colaboração é reforçada 
a cooperação institucional entre as duas enti-
dades que vão proceder ao registo das Festas no 
Inventário Nacional do Património Cultural Ima-
terial e os dados a inventariar serão integrados no 
sistema de informação do Museu Municipal de 
Alcochete e divulgados no site da Câmara Municipal 

de Alcochete.
Neste contexto, a Câmara Municipal disponibiliza os 
meios técnicos, logísticos e financeiros necessários à 
concretização do processo de inventariação, efetua 
o tratamento das informações e dados, acompanha 
junto da Direção-Geral do Património Cultural a 
formalização do processo de inventariação e 
assume os seus encargos. Por sua vez, o Aposento 
do Barrete Verde par t ilha com o Município 
as informações e dados atualizados relativos às 
Festas e autoriza o Município a utilizar as infor-
mações e dados, quer em relação à candidatura, 
quer na sua divulgação pública.

História da 
Sociedade 
Imparcial 
preservada 
em livro
A noite foi de emoções fortes, afinal trata-se da 
história de uma das mais antigas e emblemáticas 
instituições do concelho de Alcochete e o salão no-
bre Estêvão António Barrinha Menino foi pequeno 
para acolher todos os alcochetanos e apaixonados 
por Alcochete que quiseram assistir à apresen-
tação do livro, “Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 
de 1898 - Estórias da História” no passado dia 6 
de julho, numa noite memorável marcada também 
pela apresentação do TAAL – Teatro de Amadores 
de Alcochete, e ainda pelas atuações do Orfeão e 
da Banda da Sociedade. 
Em “Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 - 
Estórias da História” Cíntia Susana Mendes revela 
a história, episódios e personalidades, que fizeram 
e fazem parte do percurso centenário desta 
coletividade: “Recordo particularmente o Sr. 
Diogo Oliveira, um apaixonado pela história desta 
casa, um amante da música, um grande amigo que 
aqui fiz e que muito ajudou neste projeto”, disse a 
autora, que no capítulo dos agradecimentos refe-
riu-se ainda a Armindo Pinto e Alfredo Canário, 

que a desafiaram para este projeto em 2007, a 
Maria Policarpo, a Carlos Paixão e à Associação 
Mar da Palha, fundamental na materialização 
deste sonho, pois foi a associação que assumiu a 
produção e edição deste livro.
A emoção norteou a intervenção da presidente da 
direção da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 
1898, Maria da Piedade Policarpo, que manifestou 
uma enorme alegria e orgulho na apresentação do 
livro, assim como João Cruz Alves, presidente da 
Mar da Palha – Associação Cultural, e que mani-
festou a importância de uma obra que preserva a 
história de uma instituição centenária.
O Presidente da Câmara destacou a audácia e a 
coragem da direção da Sociedade, assim como o 
trabalho notável da autora: “Não posso deixar de 
reconhecer a importância que a Mar da Palha 

Comércio local 
desfila no museu

Numa organização da Câmara Municipal de Alcochete 
com a Associação do Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal realizou-se a 15 
de junho, no núcleo de Arte Sacra, um desfile de 
moda com a convidada especial, Laura Dutra, e 
um apontamento musical com a participação de 
Mariana Oliveira e Miguel Guerreiro.
Esta iniciativa teve como objetivos promover o 
comércio local e dar a conhecer as lojas aderentes: 
A Loja da Lina, Chicboutique, Espaço Eclético, Pé 
Calçado, InstitutÓptico, Irma Castro, Maçã, Quanto 
Baste & Co e Woman Store.
Os jovens apurados no casting realizado no 
fórum cultural tiveram a oportunidade de desfilar 
num “palco” histórico, com as roupas, sapatos e 
acessórios disponibilizados pelas lojas aderentes.
O evento contou com o parceiro Fashion Studio e 
os apoios de Helena Catalão - Espaço de Beleza, 
Paula Martins Cabeleireiros, Maria João Lopes - 
Hair Stylist e Florista Flor do Tejo.

Jovens músicos
“mostram-se”
em Alcochete

A IV Mostra de Projetos Musicais realizou-se a 
11 de maio, no largo de São João em Alcochete, 
numa organização da câmara municipal.
À semelhança do ano anterior, nesta edição 
atuaram várias bandas amadoras com temas 
originais e covers de vários estilos musicais, 
entre as quais a banda The Groover’s, uma 
banda que começou a tocar em bares, festivais 
e festas da região, e Alex Ferreira que nasceu 
numa das famílias de músicos mais impor-
tantes de Portugal, sobrinho de Kalu Ferreira, 
dos Xutos e Pontapés.
A Mostra contou ainda com a participação de 
Mystic Soul, A4, Los Gaboneros, Persona 77 
e Get Back com Nuno Barroso, que encerrou 
esta noite de música e juventude.

Programa
Alcochet´Ativo 
encerra com
festival

O Pavilhão Desportivo do Samouco acolheu no 
dia 19 de junho mais uma edição do Festival de 
encerramento do programa Alcochet Átivo – época 
desportiva 2018/2019.
O evento contou com demostrações/apresentações 
de todas as classes que compõem o programa, 
deixando evidente a enorme saúde de todos os 
praticantes de atividade física e desportiva que 
nos acompanham regularmente.
Com as turmas de ginástica desportiva (iniciação 
e aperfeiçoamento), ginástica especial e ginástica 
de manutenção, em representação de todas as 
freguesias do Concelho de Alcochete, o festival 
reuniu este ano 121 participantes e mais de duas 
centenas de familiares e amigos que assistiram às 
6 apresentações dos grupos.



#reportagem #reportagem
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A tradição 
do sal é 
preservada
em festival
A edição 2019 do FestiSAL atraiu à 
Fundação das Salinas do Samouco
cerca de 600 pessoas que participaram 
na recriação da rapação de sal, em 
visitas guiadas de observação de aves, 
ateliês e histórias salgadas, visitaram as 
exposições e o mercadinho de artesanato.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Fernando 
Pinto, o FestiSAL começa a ser uma referência e 
“uma montra daquilo que definimos como eixos 
estratégicos, inclusivamente no âmbito do turismo, 
nomeadamente a natureza e a gastronomia, e neste 
caso em particular o património natural e histórico 
existente nas marinhas, que faz parte da nossa 
identidade cultural”. A Merenda de Salineiro, uma 
criação da pastelaria “Doces da Titi”, fez as deli-
cias dos visitantes que também aproveitaram para 
fazer umas compras no Mercadinho onde estavam 
a Alcatejo, Semear Argumentos, Complements, 
Nice Fusion Atelier, CactuSuccu, Licor da Fanfa, 
o mel de António Duarte, Salinas Green, Menko 
Origami, os sabonetes de Maria da Conceição e a 
JoArte. “Alcochete e a tradição do sal” por Cíntia 
Mendes e Mafalda Duarte foi a primeira apresen-
tação que decorreu no Palácio dos Pinheirinhos, 
seguindo-se “Conectando países e continentes: as 
sa l inas como áreas de ser v iço na rota de 
migração das aves limícolas”, por Afonso Rocha. 
O showcooking pelo Chef. António Sequeira já é 
uma tradição e um momento muito esperado 
pelos visitantes que aguardam pela degustação 
dos produtos identitários das salinas, nomeada-
mente a salicórnia e a camarinha. No período da 
tarde o Áshrama Alcochete – Centro do Yoga 
proporcionou uma aula de yoga para adultos, 
houve ainda tempo para um sorteio de cabazes e já 
no final do dia, bem ao ritmo de um fantástico por 
do sol, o Dj Boult encerrou a 3ª edição do FestiSAL 
com o animado SalinaSunset.

Street Art Fest andou pelas
ruas do concelho
Julho é mês de Street Art Fest - Festa 
das Artes Performativas de Rua que de 
19 a 28 de julho, animou as três freguesias 
do concelho, Alcochete, Samouco e São 
Francisco com uma grande diversidade 
de espetáculos e animações de rua.

Para o vereador da Cultura o festival “representa 
na programação cultural do município um momento 
de excelência na promoção de artes cénicas em 
vários campos artísticos, do teatro à música, sem 
esquecer a performance e as artes circenses”. “O 
Street Art Fest fomenta a apresentação e promoção 
de propostas performativas de âmbito nacional 
e internacional, numa vertente de criatividade, 
privilegiando a apresentação de propostas trans-
disciplinares”, sublinhou Vasco Pinto. Ao longo 
dos 6 dias de programação, o Festival percorreu 
diversos espaços públicos das três freguesias do 
concelho de Alcochete. A programação deste ano 
arrancou com o espetáculo poético “Sómente”, 
pelo Teatro Só, os PIA – Projetos de Intervenção 
Artística apresentaram em Alcochete mais uma 
performance surpreendente, desta vez ”O2 – Oxigen”, o 
“Homem Delírio” abordou o caminho da humani-
dade para o abismo, numa atuação de Ricardo Mondim 
e Um Corpo Estranho, o Quinteto Impossível 
encheu de energia as ruas de Alcochete num 
registo musical de muita festa e com “Ephemeros… 
e se a vida durasse um só dia?” o Teatro em Caixa 
trouxe o teatro de marionetas. A componente 
internacional do festival foi assegurada pelas 
atuações muito divertidas de ca CIA. DO SOLO 
com “Charme” e ainda “Rosa e a Semente”, pelo 
Grupo Pedras, que vieram do Brasil. Do Chile veio 
Mr. Tartuffo e uma atuação de circo, com mala-
barismo magia e muita comédia intitulada “Tug of 
War” que encerrou o Street Art Fest deste ano.

Alcochete entrou no verão com
a 17ª edição do FIPA
Nos dias 22 e 23 de junho realizou-se na praia 
do Moinhos, em Alcochete, a 17ª edição do FIPA 
– Festival Internacional de Papagaios de Alco-
chete, numa organização da Associação Cabeças 
no Ar…te com a Câmara Municipal de Alcochete.
Equipas da Alemanha, China, Espanha, França, 
Bélgica, Itália, Inglaterra, Suíça e Portugal 
contribuíram com as suas coreografias em voos 
sincronizados e lançamento de papagaios estáticos 
gigantes para colorir o céu de Alcochete.

Outro dos destaques do FIPA foi o Festival Noturno 
onde não fa lta ram papaga ios luminosos e 
demonst rações de dança pela Dance Fusion 
Academia de Dança, e oferta de balões luminosos. 
Para as crianças realizaram-se diferentes ateliês 
de papagaios, lançamento de rebuçados, e 
recriações históricas. 

2ª edição da Noite Branca
ilumina Alcochete
Pelo segundo ano consecutivo Alcochete 
vestiu-se de branco na noite de 27 de julho, que 
se prolongou até de madrugada. Numa organização 
da Câmara Municipal de Alcochete e da ACISTDS 
- Associação do Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal à qual aderiram 
espaços comerciais do núcleo antigo da vila. “A 
2ª edição da Noite Branca de Alcochete resultou, 
a exemplo do ano passado, num enorme sucesso, 
não apenas pelos milhares de pessoas que 
aderiram à iniciativa, mas principalmente, pelo 
envolvimento dos nossos comerciantes e lojistas”, 
destacou o vereador Vasco Pinto. A Noite Bran-
ca de Alcochete, na qual colaboraram 65 lojistas 
e vários parceiros, resulta da “intenção de criar 
um evento que envolva todo o comércio local do 
núcleo antigo da vila de Alcochete, privilegiando 
a fruição do espaço público e o prolongamento 
dos horários de abertura ao público”, recordou o 
vereador.



Um dos seus pelouros é a Administração 
Urbanística, qual o ponto da situação desta 
área.

A divisão de Urbanismo também se encontrava 
completamente desorganizada, para não dizer 
desgovernada. Não tinha chefia de divisão desde 
31 de Agosto. Existiam processos parados “nas 
secretárias”, alguns desde  de 2012. 
Era inadmissível e insustentável esta situação. 
Dou-vos apenas um exemplo. O loteamento do 
Núcleo C, os prédios junto ao estádio do Grupo 
Desportivo Alcochetense, foi promovido e os lotes 
comercializados pelo município. Como diz o sábio 
ditado popular, “em casa de ferreiro espeto de pau”, 
o projeto não cumpria os índices de construção do 
PDM, por não ter suficientes áreas de cedência para 
domínio público. A solução encontrada foi incluir o 
cemitério municipal no loteamento como zona de 
cedência para domínio público. Por aqui se vê o 
estado em que estava o urbanismo no concelho. 
Estamos a fazer um enorme esforço para que a 
revisão do PDM esteja concluída até 2020 para que 
o município não fique impossibilitado de se candi-
datar a fundos comunitários! Isto acontece porque 
esta revisão já leva 12 anos de atraso! O PDM que 
está em vigor data de 1997 e a lei prevê que seja 
revisto de 10 em 10 anos.

A higiene urbana é uma prioridade para o 
município. Que medidas têm sido tomadas para 
manter o concelho limpo?

Manter o concelho limpo depende em grande 
medida da autarquia, mas não só. Depende, também, 
de todos nós. Se cada cidadão não deixar o lixo fora 
dos contentores, desmanchar as caixas de cartão e 
colocar no local correto ou não depositar monos e 
verdes a qualquer hora do dia e aos fins-de-semana 
quando sabe que não vai haver recolha e a Câmara 
cumprir o seu papel de limpar a tempo e horas todos 
os locais que lhe compete, todos teremos segura-
mente um concelho mais limpo. 
Recentemente lançámos a campanha “Melhorar 
Alcochete”, que visa precisamente alertar para 
estes e outros comportamentos, tentando mostrar 
que a nossa ação enquanto cidadãos é fundamental 
para o meio em que vivemos
O concelho está em constante crescimento e 
durante anos não foi feito qualquer investimento 
em equipamentos, assim como, em recursos 
humanos. Para colmatar algumas falhas nessa 
área, assim como noutras, abrimos recentemente 
concurso público para a admissão de novos opera-
cionais.
Adquirimos novos fardamentos para os operacio-
nais de todos os setores, um aspirador de detritos 
urbanos, que todos os dias funciona no centro 
histórico de Alcochete, com resultados bastante 
positivos. 
Estamos a adquirir uma nova viatura de recolha 
de resíduos sólidos urbanos, monos, verdes 
e entulhos, uma vez que a única que a autarquia 
possui encontra-se em fase de degradação bastante 
avançada fruto da idade e do trabalho continuo a 
que é sujeita.  
Recentemente, com vista tornar mais eficiente a 
recolha de resíduos ao fim de semana e melhorar a 
imagem urbana no centro de Alcochete, S. Francisco 
e Samouco, iniciámos a recolha de resíduos sóli-
dos urbanos aos sábados de madrugada, entre as 
00h00 e as 06h00, nos locais com maior incidência 
de estabelecimentos de restauração e que durante 
o fim-de-semana, naturalmente, produzem mais 
resíduos.
Decidimos, também, tornar Alcochete um concelho 
livre de Glifosato e abolimos a utilização deste 
produto químico no controlo de infestantes. 
É uma decisão que torna esta tarefa mais lenta e 
onerosa, uma vez que o seu controle tem de ser 
feito mecanicamente obrigando a mais inter-
venções anualmente.
Como a saúde pública é um valor que preservamos, 
estamos convictos que todos vão compreender que 
a eficácia pode ser menor mas o concelho será mui-
to mais saudável.

A obra foi decorrendo a um ritmo muito lento, com 
escassez de meios humanos e materiais, situações 
para as quais a fiscalização sempre alertou e em 
consequência disso os prazos começaram a falhar. 
O empreiteiro alegava dificuldades na escolha das 
pedras a aplicar em obra, que segundo o caderno 
de encargos teriam de ser escolhidas e aprovadas, 
pelo projetista. Aqui reside o grande problema do 
atraso desta obra! Este tipo de pedra, granito 
amarelo, apenas existe no norte do país. À medida 
que o tempo ia passando, fomos percebendo que 
a grande questão seria o facto de, segundo o 
empreiteiro, o valor previsto para as pedras em 
orçamento ser substancialmente mais baixo que 
a realidade. A CONSDEP quando assumiu a obra 
sabia as condições do contrato e estava obrigado 
a cumpri-lo! Entretanto, o prazo de conclusão 
terminou a 5 de novembro de 2018, foi reconhe-
cido por todos os vereadores do executivo e da 
oposição e aprovado por unanimidade em duas 
reuniões de câmara, que seria do interesse público 
aceitar os novos planos de trabalho propostos pelo 
empreiteiro, de forma a concluir a obra o mais rapi-
damente possível. Foi fixado o último prazo para 
28 de fevereiro de 2019. A decisão de aplicação de 
multas foi aprovada para um momento posterior. 
Mais uma vez, este prazo não foi cumprido! Após 
várias reuniões com o empreiteiro e o projetista, 
finalmente, em Março, foram escolhidas as pedras 
numa pedreira em Viseu e assumido pelo empreiteiro 
a continuação da obra. Após a chegada da primeira 
remessa de pedras, que se encontram aplicadas, 
nova paragem. Novamente porque o preço das 
pedras era muito superior ao orçamento. Para que 
se possa ter uma ideia de valores, refiro que o que 
falta aplicar na obra a preços de contrato, ronda os 
50 mil euros e só a compra de pedras escolhidas 
está orçada em 93 mil euros, acrescidos dos custos 
de transporte que rondará os 15 mil euros e a sua 
montagem. Esta tarefa, como muitos já verificaram, 
não se apresenta de fácil execução. 
Alega, então, o empreiteiro, estar a ter um prejuízo 
de 200 mil euros com a empreitada. Acusa o 
município de falta de transparência no processo 
do concurso público, que, mais uma vez, reitero 
não ser da responsabilidade deste executivo.
Segundo o empreiteiro foram colocados no 
procedimento os valores unitários de todos os 
artigos da empreitada facto esse, que induziu 
o concorrente em erro na fase de concurso, pois 
considerou esses preços como bons e por eles 
orientou a sua proposta. O que é normal é o con-
curso público indicar o preço base, global, e não os 
preços unitários. 
Perante este cenário, decidiu o executivo não existirem 
mais condições para a continuação do contrato de 
empreitada com a CONSDEP.
Serão aplicadas as multas previstas contratual-
mente a partir do dia 5 de novembro, executada a 
consequente rescisão de contrato de empreitada e 
preparação de novo concurso público. Entretanto, 
o Município garantiu junto da entidade gestora da 
candidatura aos fundos comunitários a que a obra 
está consignada, a prorrogação do seu prazo de 
conclusão, pelo que, estes fundos não se encon-
tram neste momento em risco. 
Esta é a decisão que não queríamos tomar! Estamos 
convictos que a solução que mais defendia 
o interesse público, não só em termos de prazo, 
mas, também a menos onerosa para o erário 
público seria a execução da empreitada pela 
CONSDEP. Uma obra adjudicada inicialmente por 
342 mil euros, a preços reais e atuais de mercado, 
não deverá ficar por menos de 550 mil euros! É isto 
que irá custar, no mínimo, a requalificação do 
Miradouro Amália Rodrigues! Estamos conscientes da 
decisão que tomámos e esgotámos todos os recur-
sos possíveis para que a obra se concluísse dentro 
dos prazos previstos e pelos valores adjudicados. 
Declinamos a responsabilidade do processo, mas 
assumimos a responsabilidade para a sua mais rápi-
da conclusão. Lamentamos o incómodo causado 
a todos os moradores da zona mas por vezes, um 

"Um tempo de aprendizagem,
de organização interna e de 
preparação de projetos futuros"

Entrevista com o Vereador Pedro Lavrado

O normal funcionamento dos diferentes setores da câmara municipal que se verifica atualmente decorre da necessária
reorganização interna que levámos a efeito, e tem implicações diretas no serviço público que prestamos à população.

       ainda há muito por fazer mas 
a operacionalidade dos serviços 
está seguramente muito melhor“

#entrevista
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       a divisão de urbanismo
também se encontrava
completamente desorganizada 
para não dizer desgovernada

“

        estamos a fazer um enorme 
esforço para que a revisão do 
PDM esteja concluída em 2020
“

#entrevista
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Qual o balanço da execução de obras municipais 
no concelho desde a tomada de posse a 24 de 
outubro de 2017?

Francamente positivo. "Um tempo de aprendizagem, 
de organização interna e de preparação de projetos 
futuros. O setor de obras municipais estava inte-
grado numa mega divisão que englobava todos 
os serviços operacionais num estado de desor-
ganização completa. Foi um ano essencialmente 
virado para “dentro”. Foi necessário reorganizar 
tudo com a colaboração de todos os operacionais 
e dos técnicos. Registei com agrado a disponibili-
dade para a mudança de todos os setores sob a minha 
responsabilidade. Ainda há muito por fazer mas a 
operacionalidade dos serviços está seguramente 
muito melhor. Não obstante alguns constrangi-
mentos, em relação às obras municipais durante este 
tempo de mandato, iniciámos um conjunto de obras 
que não posso deixar de referenciar:

1) Requalificação e ampliação da Escola e Jardim 
de Infância da Restauração;
2) Requalificação da Escola Básica do Passil;
3) Requalificação do Parque Infantil e
do Polidesportivo do Passil;
4) Repavimentação da rua da Pacheca em S. Francisco;
5) Colocação de um relvado sintético no Campo 
Desportivo da Quinta da Praia no Samouco;
6) Requalificação total do Pavilhão Municipal do 
Samouco;
7) Limpeza e ordenamento do estacionamento da 
Praia Fluvial do Samouco assim como do Parque 
de Merendas;
8) Limpeza regular da praia do Samouco e da 
praia dos Moinhos em Alcochete;
9) Colocação de chapéus novos na praia do 
Samouco melhorando substancialmente o 
usufruto dos seus utilizadores; 

Desnecessário será referenciar o efeito positivo 
de todas estas obras na população do concelho. 
Podemos dizer, sem qualquer sombra de dúvidas, 
que estamos a Melhorar Alcochete.

A Câmara Municipal definiu em orçamento para 
2019 a execução de várias empreitadas. Em que 
fase está a sua concretização?

O processo de contratação pública é hoje muito 
complexo e exigente. Muitos concursos não têm 
candidatos o que significa maiores dificuldades 
nas adjudicações. Temos 3 casos a decorrer que se 
encaixam nestas dificuldades. A requalificação do 
Polidesportivo do Valbom, assim o espaço público 
da Coopabital e a rua António Maria Cardoso. 

Aparte estes casos que em devido tempo serão 
solucionados, temos várias empreitadas a iniciar. 
Destaco as seguintes: 
    

1) Requalificações na rede viária do concelho;
2) Requalificação da Escola Básica do Monte 
Novo;
3) Criação no Centro Escolar de S. Francisco de 
mais 2 salas de aula;
4) Substituição do piso interior do Jardim de 
Infância do Samouco;
5) Requalificação e Ampliação da Escola Básica 
do Valbom;
6) Requalificação de todos os parques infantis do 
concelho;
7) Requalificação da rua do Láparo já com início 
previsto em setembro.

A requalificação da Rua do Láparo é um projeto 
estruturante para a mobilidade de Alcochete. Chegou 
às nossas mãos vindo do anterior executivo, inquinado 
de irregularidades processuais.
Desde logo, não tinha sido garantido o direito de 
propriedade sobre todos os terrenos objetos de 
intervenção. Era necessário expropriar ou negociar 

cedências e foi este executivo que negociou todas 
as parcelas necessárias à concretização do projeto. 
Afirmava o anterior executivo que a obra iria ser 
paga com a execução de uma garantia bancária da 
urbanização que se encontra por concluir junto à 
urbanização das Quebrada. A câmara chegou a 
executar essa garantia, mas não seria legal utiliza-la 
para esse fim.
A garantia podia ser utilizada para concluir as 
obras de infraestruturas da urbanização e 
ainda a requalificação de 3 troços específicos 
da rua do Láparo, nunca toda a rua e muito menos 
sem concluir as infraestruturas da urbanização. 
Este executivo submeteu uma candidatura no 
âmbito do POR2020 e neste momento posso infor-
mar que a mesma se encontra aprovada e a obra 
será comparticipada em 50% do seu valor por fundos 
comunitários. Nem sempre a opinião publicada 
seja ela onde for, corresponde à realidade. O que 
se passa é exatamente isto que acabei de explicar. 
Tudo o que se diga além disto, é pura especulação 
que não corresponde à verdade. 
No âmbito de compensações exigidas no licencia-
mento de obras particulares que se encontram em 
execução, serão requalificados pelos respetivos 
promotores o largo Almirante Gago Coutinho, 
conhecido como Jardim do Coreto e também, a rua 
Beato Manuel Rodrigues desde o cruzamento com 
a av. 5 de Outubro até à av. Combatentes Grande 
Guerra.

       a requalificação do Miradouro 
Amália Rodrigues foi o maior
presente envenenado que
recebemos do anterior executivo

“

No que respeita à empreitada de requalificação 
do Miradouro Amália Rodrigues, qual a situação 
atual?

Esse foi o maior presente envenenado que recebemos 
do anterior executivo! Estamos a falar de um projeto 
que não foi aprovado por nós. Não escolhemos o 
projetista, não elaboramos o concurso público, mas 
o que é facto é que nos compete executar a obra! 
Apenas adjudicamos a empreitada ao único 
concorrente, a CONSDEP S.A.

bom resultado final obriga a alguns sacrifícios ini-
ciais. Concluído o miradouro, o hotel e o quarteirão 
habitacional junto ao rio, seguramente que todos 
vão constatar que valeu a pena esperar mesmo com 
todos os condicionalismos inerentes.

No que se refere ao abastecimento de água à 
população, a Câmara Municipal mantêm o mes-
mo tarifário desde 2017? Porquê?

Porque o sistema de abastecimento de água en-
contra-se financeiramente equilibrado. Quer isto 
dizer que a receita cobre a despesa e o diferencial 
positivo destina-se, única e exclusivamente, a ser 
investido na manutenção e ampliação na rede. É 
com este excedente que estamos, por exemplo, a 
realizar por administração direta a instalação do 
furo de captação de água para consumo humano, 
na Fonte da Senhora.
Um aspeto muito preocupante no que concerne 
a este tema, prende-se com a dívida dos consum-
idores à autarquia. Quando tomamos posse, esta 
dívida rondava 1 milhão de euros e percebemos de 
imediato que alguma coisa tinha de ser feita para 
reduzi-la. Fomos surpreendidos, no início do man-
dato, pelo facto de entre finais de julho e o dia 23 de 
Outubro de 2017, não terem sido emitidos pré-avi-
sos de corte nem terem sido efetuados cortes de 
abastecimento por falta de pagamento. 
Esta situação, para além de estranha, pois 23 de 
Outubro foi o dia em que o anterior executivo ces-
sou funções, demonstra a irresponsabilidade com 

que se gerem os dinheiros públicos em favor de 
um favorecimento político partidário pago pelos 
contribuintes. A prova disso, é que cerca de 40% da 
dívida de 2017 foi feita nesse período. Para atenuar 
esta situação, que tem implicação direta e negati-
va no tarifário, reforçámos em janeiro de 2018 a equipa 
adstrita aos cortes de água, triplicámos o número 
de pré-avisos emitidos e iniciámos o envio dos 
pré-avisos com registo simples, para que o con-
sumidor não alegue desconhecimento. Retomá-
mos o envio para execução fiscal das dívidas que 
não conseguem ser cobradas através de plano 
de pagamentos. Neste momento, a divida já foi 
reduzida em cerca de 200 mil euros. Esta gestão 
mais rigorosa tanto da dívida, como de todo o pro-
cesso administrativo, permite-nos manter o tarifário 
nos valores de 2017. Rigor. Chama-se a isto, rigor.

O município delegou na Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) competências nos transportes. 
Pode explicar-nos em que consistem estas 
medidas?

Esta é uma daquelas medidas que tínhamos o dever 
cívico de participar e pelas quais vale a pena fazer 
serviço público. Com a redução dos passes sociais 
a procura cresceu 25%, tendo um impacto signifi-
cativo não só ambiental, mas também, no orçamento 
familiar. Por 80 euros mensais, uma família pode 
percorrer toda a área metropolitana de Lisboa em 
todos os transportes públicos. 
O Município de Alcochete terá um encargo máximo, 
anual, de cerca de 510 mil euros. Serão criadas 
duas carreiras urbanas municipais, em minibus, 
uma na freguesia de Alcochete, com início no Freeport 
até ao Fórum Cultural de Alcochete e servindo a 
cada vez mais importante zona residencial da 
urbanização das Quebradas e o parque industrial 
do Batel. A outra carreira urbana ligará a freguesia 
de S. Francisco à sede do concelho, com passagem 
por Vale Figueira e pelas escolas, até ao Largo de 
S. João. Prevê-se que as carreiras tenham uma fre-
quência de meia em meia hora entre elas, em ambos 
os circuitos, à semelhança do que já acontece com 
a freguesia do Samouco que nos dias úteis, tem 
ligação à sede de concelho com esta frequência.



A câmara vai avançar em setembro com as obras 
de requalificação da rua do Láparo, em Alcochete, 
que vão ser executadas pela empresa Construções 
Pragosa S.A. e que representa um investimento de 
€659.900,00 + IVA.
A rua do Láparo tem uma extensão de cerca de 1,1 
km, com início no entroncamento com a avenida 
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 e terminus 
na rotunda da Baluarte, junto à zona industrial do 
Batel.

O passe NAVEGANTE Família passou a ser vendido 
desde 22 de julho e está disponível para mais 
informações a Linha de Apoio 210 118 218 nos dias 
úteis, das 9h00 às 19h00.
Este passe tem o valor de €80 (metropolitano) e 
de €60 (municipal) respetivamente e vai permitir 
que cada agregado familiar, cujos membros este-
jam registados nas finanças ou segurança social 
como membros do mesmo agregado, com residên-
cia comprovada num dos 18 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), pague, no máxi-
mo, o valor de dois passes NAVEGANTE, indepen-
dentemente do número de elementos do respetivo 
agregado. 
A alteração do sistema tarifário na área metropolitana 
de Lisboa, que se iniciou no passado dia 1 de abril, 
com a criação dos novos passes NAVEGANTE 
constituiu uma profunda alteração nas soluções 
de deslocação ao dispor das populações e um forte 
incentivo à utilização dos transportes públicos e da 
mobilidade sustentável, com significativo impacto 
económico e social no rendimento disponível das 
famílias.
A atualização desta informação poderá ser 
acompanhada em www.aml.pt/passe-palavra.

Câmara assegura limpeza 
das praias do concelho

Passe Navegante Família 
entra em vigor em agosto

#intervém #intervém
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Para esta época balnear, a Câmara Municipal 
contratou por 70 mil euros os serviços da empresa 
Ecoambiente para proceder à limpeza das praias de 
Alcochete e de Samouco entre os meses de junho e 
setembro.
“A empresa está a trabalhar todos os dias com 
limpeza mecanizada e manual e vem ao Samouco 
três dias por semana”, informou o presidente da 
Câmara na reunião que decorreu a 26 de junho nesta 
freguesia.
O autarca deu conta de que os trabalhadores 
municipais realizaram uma ação de limpeza da 
praia do Samouco no final de maio e que, mais 
recentemente, “um conjunto de mariscadores e 

O Município de Alcochete vai proceder à requali-
ficação da Estrada Municipal 501, no troço entre o 
Fórum Cultural de Alcochete e o final da Quinta da 
Pacheca, uma intervenção que custará 146 mil euros.
Em relação à rede viária na freguesia do Samouco, o 
presidente da Câmara informou, na reunião de 26 
de junho, que “estão a ser desenvolvidos, na con-
tratação pública, os processos para colocar novos 
pavimentos em algumas vias, nomeadamente nas 
ruas do Poder Local e do Mercado, na urbanização 
da Quinta da Caixeira e no troço da via entre a 
rotunda da Ti Estrudes e a rotunda da fonte”.
Na referida reunião, o vereador Pedro Lavrado 
também informou que na rua Dr. Manuel da Cruz 
Júnior, no troço entre as duas rotundas, serão 
criados alguns passeios, requalificados os lancis e 
construído um cais para albergar os contentores do 
lixo e da reciclagem, à semelhança do que também vai 
acontecer nas ruas do Mercado, Capitães de Abril e 
do Poder Local, e que o investimento na rede viária 
nesta freguesia rondará os 92 mil euros.

Câmara investe 
na rede viária

Largo António 
dos Santos Jorge 
está requalificado

cidadãos do Samouco se mostraram disponíveis 
para arregaçar as mangas e dar uma configuração 
diferente ao espaço envolvente da praia”.
“Por iniciativa de um conjunto de mariscadores e de 
cidadãos do Samouco foi decidido que os marisca-
dores saíssem do parque de estacionamento desti-
nado a quem frequenta a praia e passassem para o 
outro lado, que é um terreno privado, e foi pedida 
a colaboração da câmara para que disponibilizasse 
uma viatura pesada para fazer a recolha dos resíduos 
e estamos a falar de 8 toneladas de lixo”, referiu 
o autarca, acrescentando ainda que a autarquia 
também colaborou nesta ação com a colocação de 
sinalética.

O parque de merendas do Samouco está aberto à 
população todos os dias, das 11h00 às 19h00, desde 
o mês de junho ao final de outubro.
A gestão e vigilância do parque está a cargo de uma 
empresa externa, que também assegura a limpeza 
do parque de estacionamento e dos espaços envol-
ventes aos balneários, um serviço que tem um custo 
de €15.000.
O parque de merendas tem uma área de 12.795m2 
e dispõe de um parque infantil, mesas para 
piquenique, bancos, lava-loiças, churrasco, 
casas-de-banho e papeleiras.

Parque de merendas 
aberto até final de 
outubro

Município 
requalifica
espaços verdes
O município de Alcochete procedeu à requali-
ficação paisagística dos espaços verdes nas 
praças da República, José Coelho e da Liberdade 
e no beco das Flores, na freguesia do Samouco, 
e no largo Coronel Ramos da Costa na vila de 
Alcochete.
Estão ainda em fase de adjudicação/execução 
intervenções nos seguintes locais: em Alcochete 
(bairro dos Flamingos, canteiro no loteamento das 
Quebradas, largo Unidos Venceremos, canteiro 
na avenida D. Manuel I em frente ao Al-Foz, 
avenida dos Barris, canteiro na rua da Liber-
dade, canteiro na rua Carlos Manuel Rodrigues 
Francisco e canteiro junto à rua Rogério Pedro), 
em Samouco (praça Movimento das Forças 
Armadas) e São Francisco (canteiros junto ao 
condomínio Lagoa da Pedra).
Os espaços verdes no concelho ocupam uma 
área total de 174.000 m2, distribuídos pelas 
freguesias de Alcochete (93.500 m2), São Francisco 
(45.620 m2) e Samouco (33.941 m2).

Os parques infantis do concelho vão ser requalificados 
num investimento total de 140 mil euros, estando este 
processo em fase de contratação pública. “Vamos 
começar precisamente com a remodelação do parque 
infantil da praia do Samouco, em que foram retira-
dos os equipamentos por motivos de segurança, 
seguindo-se o parque infantil do jardim-de-infância 
do Samouco e o parque infantil da Quinta da Caixeira 
e o investimento nestes três parques será da ordem 
dos 36 mil euros”, referiu o presidente da Câmara 
Municipal, na reunião de 26 de junho, que decorreu 
no Samouco.

Câmara avança com
requalificação no Valbom
O município de Alcochete vai reabilitar o espaço 
público no Valbom/Bairro da Coophabital, designada-
mente a praceta do parque infantil, o espaço público 
entre as ruas Capitão Salgueiro Maia e da Cooperação 
e o espaço de terra batida na proximidade do Centro 
de Saúde, que confina com a Avenida dos Barris.
Os procedimentos para ajuste direto desta empreitada, 
com valor estimado de €522.944,63, à empresa 
Decoverdi – Plantas e Jardins S.A. foram aprovados 
por maioria, com a abstenção do vereador Pedro 
Louro, na reunião de câmara de 26 de junho, em 
Samouco.
Esta requalificação do espaço público está inserida 
na Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Valbom, 
onde se integram fogos de habitação social, com 
uma área de 8.131,97 m2, e vai beneficiar direta-
mente a população residente na ARU do Valbom, 
onde residem 606 famílias que totalizam 1.556 
indivíduos (cerca de 13% da população residente 
na freguesia de Alcochete).

Parques infantis
vão ser requalificados

Em representação do Município, a vereadora Maria de 
Fátima Soares assinou a 30 de abril a carta de adesão 
à “Rede de Municípios Embaixadores da Vacinação”, 
um projeto em parceria com a Direcção-Geral de 
Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo IP e o Agrupamento de Centros de Saúde 
do Arco Ribeirinho.
Esta carta de compromisso pretende fazer a advocacia 
da vacinação, promover a literacia no âmbito da vaci-
nação, colaborar na concretização de oportunidades 
de vacinação e contribuir para a cobertura universal da 
vacinação. Este projeto-piloto integra 18 municípios 
mas tem a ambição de alargar a todo o país.
Raquel Duarte, secretária de Estado da Saúde afirmou 
no final da cerimónia realizada nos “Recreios da Ama-
dora” que a “vacinação é um direito, um dever, um ato 
de cidadania, responsabilidade e solidariedade, na 
defesa da saúde individual e da saúde pública e deve 
merecer a atenção de todas as entidades de saúde em 
articulação com os municípios”.

Município de Alcochete
é “Embaixador da 
Vacinação”

A câmara municipal realizou em todo o concelho trata-
mentos de desinsetização para controlo das pragas de 
moscas, melgas, mosquitos, baratas, carraças, formigas, 
pulgas e outros insetos.
As áreas potencialmente sujeitas a uma maior infes-
tação vão ser objeto de especial atenção, tais como os 
espaços ajardinados, linhas de água, margens do rio, 
entre outros, e o produto a aplicar é o MICROSIN, que 
tem autorização de venda com o número 1637S, emitida 
pela Direção Geral de Saúde.
A autarquia alerta que durante a desinsetização não 
é permitida a circulação de pessoas e/ou animais no 
local sujeito a tratamento, pelo que solicita a maior 
compreensão e colaboração.

Autarquia
realiza controlo de 
pragas

O largo António dos Santos Jorge, na vila de Alcochete, 
foi requalificado e nele foi colocada a estátua de 
homenagem ao antigo forcado do Grupo de Forcados 
Amadores de Alcochete, Fernando Quintela, falecido 
em 2017.
Esta intervenção junto à sede dos Forcados 
Amadores de Alcochete incidiu numa área de cerca 
de 500m2 e envolveu a remoção da fonte, de cinco 
cubos em pedra rosa e dos pilaretes delimitadores 
do trânsito e a colocação de calçada em todo o 
espaço, incluindo a área onde está o busto do Eng.º 
Samuel Lupi, o reposicionamento dos bancos e a 
colocação de novos pilaretes.
A cerimónia de inauguração da estátua de home-
nagem a Fernando Quintela realizou-se no dia 24 
de junho, Dia de São João, com a participação do 
Executivo Municipal.
“Este Executivo foi sensível à proposta do Grupo 
de Forcados Amadores de Alcochete que, há algum 
tempo, começou a desenvolver várias ações com o 
objetivo de angariar fundos para a construção de 
um monumento que perpetuasse a memória do 
forcado Fernando Quintela”, referiu o presidente 
da Câmara Municipal. Para Fernando Pinto, esta 
solicitação faz todo o sentido pois é ali que está a 
sede do grupo e os forcados fazem “parte integrante 
daquilo que é a memória coletiva deste povo”.
De referir que Fernando Quintela foi homenageado, 
a título póstumo, com a atribuição da Medalha da 
Restauração, na sessão solene do 120.º aniversário 
da Restauração do Concelho.

Com esta intervenção pretende-se a reabilitação 
do espaço público envolvente, promovendo a sua 
articulação com os edifícios de habitações sociais 
e potenciando a melhoria integrada da atratividade 
e qualidade de vida da população e dotar o espaço 
de equipamentos destinados ao apoio a crianças, 
jovens e idosos, bem como a outras franjas da 
população com necessidades específicas.
Pretende-se ainda fomentar o desenvolvimento 
do espaço de recreio como local de integração e 
aproximação da população residente, tornando-o 
um espaço de referência e que o edificado se 
enquadre harmoniosamente no espaço verde, 
e dotar a zona de intervenção de espaços poliva-
lentes, onde possam ser desenvolvidas diversas 
atividades culturais e artísticas, com a definição de 
três zonas distintas: uma zona de carácter cultural, 
uma alameda com pontos de estadia e uma zona do 
parque infantil e áreas verdes floridas.

Requalificação da rua do 
Láparo vai avançar

A faixa de rodagem terá 6 metros de largura e será 
criada uma pedovia e uma ciclovia com 2,80 
metros de largura. Esta obra, que tem um prazo 
de execução de 180 dias, envolve a pavimentação, 
sinalização, iluminação, execução subterrânea das 
redes de abastecimento de água, águas pluviais, águas 
residuais, redes elétrica, de telecomunicações e de 
gás e a construção de muros de contenção.



A vila de Samouco esteve em festa de 12 a 16 
de julho com a realização das Festas Popu-
lares do Samouco em honra de Nossa Senhora 
do Carmo. As festividades tiveram início com 
a receção às entidades oficiais e o hastear 
das bandeiras na rotunda de entrada da freguesia. 
A animação musical noturna esteve ao 
rubro com a Noite Flamenca, o grupo Anau 
a Rufar, o grupo Banza, a Banda da Sociedade 
Filarmónica Progresso e Labor Samouquense, 
as marchas dos Veteranos de Angra do Heroísmo, 
artista Ruth Marlene, os artistas Irmãos 
Verdades, entre outros, não esquecendo a 
Noite do Fado Amador. A “afición” também 
faz parte das festas, que incluíram seis largadas 
de toiros e uma manhã infantil com garraiada 
para os mais pequenos. A procissão em honra 
de Nossa Senhora do Carmo contou com 
a participação da Banda do Samouco e da 
fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alco-
chete é também um dos pontos altos do 
programa e uma viva expressão da religio-
sidade da população. As Festas encerraram 
com um espetáculo piromusical na praia do 
Samouco e a “surpresa” de uma largada de 
toiros.

constante de ideias para novas oportunidades na 
dinamização do turismo do concelho”. 
Ricardo Medeiros da administração da APL confirmou 
que este tipo de colaborações é essencial para 
promover a atividade turística e responder ao interesse 
crescente pelos passeios no rio e a descoberta dos 
Concelhos da margem sul do Tejo.

Bote Leão já 
pode acostar 
em Lisboa
gratuitamente
Ao abrigo do protocolo assinado entre a Câmara 
Municipal de Alcochete e a APL- Administração do 
Porto de Lisboa, o Bote Leão tem, desde o passado 
dia 18 de junho, 4 pontos de acostagem em Lisboa, 
nomeadamente, o Pontão Achigã na Doca de Alcân-
tara, Doca de Santo Amaro, Doca de Belém e Doca 
de Pedrouços.
Para o presidente da câmara, Fernando Pinto, “esta 
é uma medida extraordinária que permite colocar 
na nossa rota turística outros percursos e responder 
ao desafio de ficarmos cada vez mais virados para o 
rio Tejo”.
Com o pelouro do Turismo, Vasco Pinto, destacou 
a “importância deste tipo de sinergias e troca 
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Comércio aderiu
à 2ª mostra de
vitrinas: “Viva o 
São João”

Durante o mês de junho, em que se realizam 
as Festas de São João Baptista em Alcochete, 
os estabelecimentos comerciais participaram 
na 2.ª mostra de decoração das vitrinas “Viva 
o São João”. As vitrinas foram decoradas com 
originalidade com motivos alusivos a São 
João Baptista e aos Santos Populares. Organi-
zada pela câmara municipal, a 2ª mostra de 
decoração de vitrinas visa não só promover a 
tradição local associada ao Santo Padroeiro de 
Alcochete, mas também dinamizar o comércio 
local.

Alcochete participou no Cruzeiro
Religioso e Cultural do Tejo

A vila de Alcochete celebrou o seu santo padroeiro 
entre os dias 22 e 24 de junho com as Festas em 
honra de São João Baptista. Várias cerimónias 
religiosas integraram a programação, com destaque 
para a bênção da fogueira na noite de 23, e para 
a procissão em honra de São João Baptista, no dia 
24, feriado municipal. A animação musical esteve 
presente no largo da República com as atuações 
da banda 4bid e DJ GAMIIX e as festas encerraram 
com a atuação da Marcha do Castelo na avenida 5 
de Outubro. As festas em honra de São João Baptista 
são uma organização da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de São João Baptista de Alcochete e 
da Câmara Municipal de Alcochete que este ano 
atribuiu à Paróquia um apoio de €1.200, sendo de 
referir grande parte da programação foi da 
responsabilidade do Município, nomeadamente 
o arraial e a animação musical.

Vila de Alcochete celebrou o
Santo Padroeiro

Colégio Taurino
arranca este ano

Dá pelo nome de Colégio Taurino e tem como 
objetivo preservar as brincadeiras taurinas locais! 
O Clube Taurino de Alcochete promoveu a 14 
de julho, uma aula experimental de apresentação 
deste colégio taurino que atraiu muitas crianças 
e pais ao largo de São João. Foi uma manhã 
muito divertida onde foram recriadas as diferentes 
“sortes” de uma corrida de toiros, desde as pegas, 
toureio a cavalo e toureio a pé, onde nem faltaram 
“cavalinhos”, “tourinhas”, capotes e muletas e a 
participação especial do Mané, um touro muito 

De 30 de maio a 2 de junho, a Freguesia de São 
Francisco esteve em festa com as Festas de 
Confraternização Camponesa, uma festividade 
marcada pela celebração das origens rurais da 
população da freguesia e pela preservação de 
uma tradição associada às festas camponesas em 

São Francisco celebrou as suas 
tradicionais Festas

honra de Nossa Senhora da Conceição dos Matos. 
A inauguração das Festas contou com a partici-
pação dos representantes das entidades oficiais, 
nomeadamente o presidente da câmara municipal, 
os vereadores e os autarcas da Junta de Freguesia, 
momento que contou com a atuação da fanfarra 
dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. As Festas 
realizam-se há 46 anos e a animação musical foi 
uma das principais atrações das festas com uma 
programação musical diversificada com artistas 
como Rosinha, Xutos “À Nossa Maneira”, Novo Ritmo, 
Charanga Amigos da Rambóia e Los Romeros. A 
animação contou ainda com a atuação da Tuna 
Oficina de Música da Universidade Sénior de São 
Francisco, aula de zumba com Sandra Menisse, 
espetáculo de cantares alentejanos com Xumbo 
Torto e jujutsu pelo Futebol Clube de São Francisco, 
entre outros. As sete largadas de toiros foram 
outra das principais atrações das Festas de 
Confraternização Camponesa de São Francisco, 
que decorreram durante os quatro dias de festa 
que encerrou com o fogo-de-artifício no largo 1º 
de Maio.

A vila de Alcochete recebeu no dia 20 de junho, a 
imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo no 
âmbito do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo que 
este ano teve início, pela primeira vez em Espanha 
e que concluiu a etapa no concelho de Oeiras. A 
imagem da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo 
foi transportada até Alcochete no Bote Leão e a rece-
bê-la na ponte cais estavam o padre da Paróquia 
de Alcochete, Ramiro Ferreira, o presidente da 
Câmara Municipal, Fernando Pinto, a vice-presidente 
da autarquia, Fátima Soares, o vereador da 
Cultura, Identidade Local e Turismo, Vasco Pin-
to, os músicos da banda da Sociedade Imparcial 
15 de Janeiro de 1898 e a população. A imagem da 
Santa pernoitou na galilé da Igreja da Misericórdia 
de Alcochete, local onde se realizou a cerimónia 
oficial de receção, seguindo depois para o concelho 
do Montijo. O presidente da Câmara saudou 
todos os presentes na cerimónia. “O que me vai 
na alma hoje é pedir a Nossa Senhora a capacidade 
para fazer mais e melhor pela nossa terra e pedir 
também a Ela que olhe por todos nós, hoje e sem-
pre”, disse Fernando Pinto. O vereador Vasco Pinto 
manifestou o seu contentamento pela participação 
de Alcochete nesta iniciativa, em conjunto com a 
Marinha do Tejo e a Confraria Ibérica do Tejo: “a 
participação de Alcochete neste Cruzeiro é uma 
honra porque além de estarmos a envolver a nossa 
embarcação tradicional num cruzeiro religioso, 
estamos também a possibilitar que muitos devotos 
possam receber em Alcochete a Nossa Senhora dos 
Avieiros e do Tejo”.

Samouco esteve 
em festa
de 12 a 16 de julho

simpático. Participaram na iniciativa o cavaleiro 
Manuel Ribeiro Telles Bastos, o novilheiro João 
d’Alva, o cabo do Grupo de Forcados Amadores do 
Aposento do Barrete Verde, Marcelo Lóia, o cabo do 
Grupo de Forcados Amadores de Alcochete, Nuno 
Santana, e o bandarilheiro Mário Ferreira, que 
assegurou o acompanhamento técnico do toureio 
apeado. As inscrições no Colégio Taurino podem 
ser efetuadas online através da página oficial no 
facebook do Clube Taurino de Alcochete.

José Machado é 
vice-campeão 
europeu de Artes 
Marciais Mistas

Na reunião realizada a 26 de junho em Samouco, 
o presidente da câmara municipal felicitou os 
at letas José Machado e Rui Morgado, pela 
excelente participação nos Campeonatos Euro-
peus de Artes Marciais Mistas para amadores, 
competição em que José Machado se sagrou 
vice-campeão europeu no escalão de juniores, 
categoria “Lightweight” e em que Rui Morgado 
teve um bom registo, no escalão seniores, cate-
goria “Flyweight”.
O autarca elogiou José Machado, sublinhando 
que “é um rapaz empenhado no projeto que 
abraçou das artes marciais e tem vindo a fazer 
um percurso irrepreensível” e lembrou que 
“na sequência do seu percurso desportivo, a 
câmara municipal atribuiu-lhe em janeiro último 
a Medalha Municipal de Mérito Desportivo”.
Sobre o atleta Rui Morgado, Fernando Pinto 
disse que “o Samouco também esteve represen-
tado na competição europeia por Rui Morgado, 
que ficou arredado das medalhas, mas que a 
sua participação não deixa de ser um feito que 
a todos nos orgulha”.
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#deliberações

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
02 DE MAIO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na reunião ordinária, realizada em 02 de maio 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Reabilitação de Equipamento 
Coletivo – Polidesportivo de Alcochete” – Proc.º 
I-03/19/CP: Decisão de não adjudicação;
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Requalificação da Igreja da 
Misericórdia de Alcochete” – Proc.º I-18/18/CP:
- Ratificação da decisão do senhor presidente da 
câmara de aprovação do mapa de quantidades 
de trabalho corrigido e prorrogação do prazo de 
apresentação de propostas até às 17:00 horas, do 
dia 24 de abril de 2019 – Errata.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- Auto da 1.ª Receção Provisória Parcial das obras 
de urbanização e redução da caução, no âmbito do 
processo de obras de construção e urbanização N.º 
LE.50/2018 – Alvará N.º 1/2019.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Protocolo de Cooperação entre a S.ENERGIA e o 
Município de Alcochete para implementação da 
medida EduLUX no âmbito do PPEC 2017-2018 da 
ERSE.

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.

Paços do concelho de Alcochete,
03 de maio de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
15 DE MAIO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na reunião ordinária, realizada em 15 de maio 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Não aceitação da transferência de competências 
para o ano de 2019 referente aos Decretos-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro e n.º 58/2019, de 30 de 
abril (Remetido à Assembleia Municipal);
- Ratificação de ato administrativo praticado no 
âmbito da descentralização de competências no 
domínio da Educação;
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Reabilitação do Espaço Público e 
do Ambiente urbano na ARU (Promoção na acessi-
bilidade e mobilidade para todos) – Requalificação 
da rua Francisco Diogo / Requalificação da rua António 
Maria Cardoso” – Proc.º I-02/19: - Aprovação do 
Relatório Final:
    a) Lote 1-

• Decisão de adjudicação
• Aprovação de Minuta de Contrato
• Delegação de competências no senhor presidente 
da Câmara para notificação da decisão de adjudi-
cação e Minuta do Contrato

    b) Lote 2-
• Decisão de não adjudicação
• Revogação da decisão de não contratar com a 
inerente extinção do procedimento;

- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Reabilitação do Espaço Público do 
Valbom” – Proc.º I-04/19 - A aprovação do Relatório 
Final, parte integrante da presente proposta e 
consequentemente:
    a) A decisão de não adjudicação no âmbito do 
presente concurso, nos termos da alínea b) n.º 1 do 
artigo 79.º do CCP;
    b) A revogação da decisão de contratar, com a 
inerente extinção do procedimento, nos termos do 
artigo 80.º do CCP

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
    • Contrato Programa com a Associação Cultural 
e Desportiva da Comissão de Moradores do Bairro 
25 de Abril;
    • Contrato Programa com a Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico 
Danças e Cantares do Passil;
    • Contrato Programa com a Associação das Festas 
Populares do Samouco;
    • Contrato Programa com a Associação das Tradi-
cionais Festas de Confraternização Camponesa de 
S. Francisco;
    • Contrato Programa com a Associação do Clube 
Taurino de Alcochete;
    • Contrato Programa com a Associação do grupo 
Desportivo da Fonte da Senhora;
    • Contrato Programa com o Rancho Folclórico “Os 
Camponeses de S. Francisco”.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
    • Inventariação das festas do Barrete Verde e 
das Salinas como património cultural imaterial – 
Aprovação da Minuta do Protocolo a celebrar com o 
Aposento do Barrete Verde;
     • Celebração de Protocolo de Colaboração entre 
a Administração do Porto de Lisboa, SA e o 
Município de Alcochete

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.

Paços do concelho de Alcochete,
16 de maio de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
29 DE MAIO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na reunião ordinária, realizada em 29 de maio 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- “Não aceitação da transferência de competên-
cias para o ano de 2019 referente ao Decreto-Lei 
n.º 23/2019, de 30 de janeiro – Transferência de 
competências no domínio da Saúde” (Remetido à 
Assembleia Municipal);
- “Não aceitação da transferência de competências 
para o ano de 2020” (Remetido à Assembleia Mu-
nicipal);
- Empreitada de “Requalificação do Miradouro 
Amália Rodrigues” (Proc. I – 06/17) – Incumpri-
mento do prazo de execução:
    • Aplicação de multas contratuais;
    • Resolução sancionatória do contrato;
- Abertura de procedimento concursal para 22 
assistentes operacionais na área da Educação;
- Recurso à reserva de recrutamento interno para 1 
assistente operacional na área do Canil;
- Plano de Coordenação – Festas de Confraterni-
zação Camponesa de São Francisco – Edição 2019;
- Contrato de Fornecimento de Mobiliário Urbano 
no Concelho de Alcochete (Regime de Locação) - 

Libertação de Caução.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Contrato Programa com a Associação Cabeças no 
Ar… Te;
- Contrato Programa com o Futebol Clube de S. 
Francisco;
- Contrato Programa com o Núcleo Sportinguista do 
Concelho de Alcochete;
- Contrato Programa com a Sociedade Filarmónica 
Progresso e Labor Samouquense;
- Contrato Programa com a Sociedade Imparcial 15 
de Janeiro de 1898;
- Ratificação do Acordo de Consórcio de Parceria 
com a ADA – Associação para o Desenvolvimento 
de Alcochete e o Município de Alcochete.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- “Construção do Centro Escolar de S. Francisco” – 
Proc. I - 02/10 - Homologação do Auto de Receção 
Definitiva e cancelamento de garantias bancárias;
- “Pavimentação e execução de passeios na Ur-
banização do Alto do Castelo - Pavimentos” – Proc. 
I – 03/12 - Homologação do Auto de Receção Defini-
tiva e devolução do valor retido no auto de medição;
- Pedido de Isenção de Taxas referente à ocupação 
de espaço público com unidade móvel de rastreio 
em Alcochete;
- Aprovação das alterações do Anteprojeto de 
“Alteração do largo António Santos Jorge”.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Protocolo de Colaboração para a execução do 
projeto “Comunicação Digital de Proximidade”, 
aprovado no âmbito do Orçamento Participativo 
Portugal 2017;
- Permuta de Coval Perpétuo por Coval Municipal.

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.

Paços do concelho de Alcochete,
30 de maio de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
12 DE JUNHO DE 2019

MARIA DE FÁTIMA MADURO GREGÓRIO 
SOARES, vice-presidente da Câmara Municipal 
do concelho de Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na reunião ordinária, realizada em 12 de junho 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pela senhora vice-presidente:
- Não aceitação da transferência de competências 
para o ano de 2019 e para o ano de 2020 referente 
ao Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio;
- Protocolo de Colaboração para a implementação 
do serviço “Empréstimo Interbibliotecas”;
- Permuta de ossário por coval;
- Passeios gratuitos no “Bote Leão”;
- Procedimento de Concurso Público para a “Aqui-
sição de Viatura de Recolha de Resíduos Urbanos” 
– Proc.º 786/19:
    • Início do procedimento (Autorização da Despesa 
/Decisão de Contratar);
    • Escolha do procedimento e aprovação das peças 
(Programa de Concurso e Caderno de Encargos);
    • Designação do júri;
    • Nomeação do gestor do contrato;
    • Aprovação do anúncio do procedimento em 
“Diário da República”.
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Reabilitação de Espaço Público do 
Valbom” – Proc.º I-30/19/CP:
    • Autorização prévia de compromissos plurianuais 
(Remetido à Assembleia Municipal).

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Contrato Programa com o Grupo “Casa da Malta”;
- Contrato Programa com a Comissão de Reforma-
dos da Freguesia de Alcochete;
- Contrato Programa com a Associação Gil Teatro;
- Contrato Programa com a Organização de Refor-
mados Pensionistas e Idosos da Freguesia de 
Samouco;
- Contrato Programa com a Sociedade Recreativa de 
S. Francisco;
- Contrato Programa com a Academia Portuguesa 
de Música e Artes – Associação para o Desenvolvi-
mento e Integração Social, Formação e Inovação 
Musical e Artes – APMA.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- Alteração à licença de loteamento, titulada pelo 
Alvará de Loteamento n.º 4/2008 – rua José Régio – 
Cercal de Cima, freguesia de S. Francisco.

A Câmara deliberou também aprovar a atribuição 
do seguinte apoio financeiro:
- Agrupamento de Escolas de Alcochete - 
Apoio às atividades do Clube de Ciência e Tecno-
logia-Robótica - €500,00.

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.

Paços do concelho de Alcochete,
13 de junho de 2019

A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,
Maria de Fátima Maduro Gregório Soares

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
26 DE JUNHO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na reunião ordinária, realizada em 26 de junho 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Abertura de procedimentos concursais para 21 
postos de trabalho;
- Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(FEF) para o ano 2020;
- Procedimento de Ajuste Direto para a “Empreitada 
de Reabilitação de Espaço Público do Valbom” – 
Proc.º I-030/19/CP:
    1. Início do procedimento (Autorização da Despesa 
/ Decisão de Contratar);
    2. Escolha do procedimento e aprovação das 
peças (Programa de Concurso e Caderno de Encargos/
Projeto de Execução);
    3. Escolha da entidade a convidar;
    4. Decisão de dispensa de júri;
    5. Nomeação do gestor do contrato;
    6. Nomeação do diretor de fiscalização da obra.
- Contrato Programa com o Grupo Desportivo 
Alcochetense;

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- Pedido de Isenção de taxas referente à ocupação 
de espaço público, divertimento público e licença 
especial de ruído, referente à comemoração do IV 
Festival de Yoga e Feira Alternativa, em Alcochete 
– Ratificação;
- Pedido de isenção de taxas à ocupação de 
espaço público com unidade móvel de Rastreios 
de Acuidade Visual, em Alcochete.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Normas de Utilização – Passeios Eco Tuk Tuk;

A Câmara deliberou também aprovar a atribuição 
do seguinte apoio financeiro:
- Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
10 DE JULHO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na reunião ordinária, realizada em 10 de julho 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Procedimento de Concurso Público para a “Aqui-
sição de Viatura de recolha de Resíduos Sólidos Ur-
banos ”- Proc.º 786/19/CP:
- Ratificação da decisão do senhor presidente da 
Câmara de aprovação para retificação das peças do 
procedimento;
- Abertura de procedimento concursal para 1 Técni-
co Superior na área de Arquitetura;
- Recurso a reserva de recrutamento interna de um 
assistente operacional na área de Espaços Verdes;
- Processo Disciplinar n.º 4/2018;
- Aceitação de doação de uma Charrua de Tração 
Animal;
- Plano de Coordenação – Festas Populares de 
Samouco;
- Pedido de isenção de taxas referente à ocupação 
de espaço público com Unidade Móvel de Rastreios 
de Acuidade Visual no Samouco.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Contrato Programa com o Aposento do Barrete 
Verde de Alcochete.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Passeio gratuito no “Bote Leão”.

A Câmara deliberou também aprovar a atribuição 
do seguinte apoio financeiro:
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntári-
os de Alcochete - €50.000,00.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

E eu, Carla Oliveira Vilhais, técnica superior, o 
subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
11 de julho de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

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 
25 de junho de 2019, foram aprovados 
os seguintes assuntos:
- Voto de Louvor “Coletividades do Concelho”, 
apresentado pelo PS e aprovado por unanimi-
dade;
- Voto de Louvor “José Machado”, apresentado 
pelo PS e aprovado por unanimidade;
- Voto de Pesar “Agustina Bessa-Luis”, apresen-
tado pelo PS e aprovado por unanimidade;
- Não aceitação de transferência de competên-
cias para o ano de 2019 referente ao Decre-
to-Lei n.º 2372019, de 30 de janeiro – Trans-
ferência de competências no domínio da 
Saúde;
- Não aceitação da transferência de competên-
cias para o ano de 2020;
- Não aceitação da transferência de competên-
cias para o ano de 2019 referente aos De-
cretos-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro e n.º 
58/2019, de 30 de abril;
- Não aceitação da transferência de competên-
cias para o ano de 2019 e para o ano de 2020 
referente ao Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 
de maio;
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Reabilitação de Espaço Pú-
blico do Valbom” – Proc.º I-30/19/CP: Au-
torização prévia de compromissos plurianuais;
- Regulamento de Utilização das Instalações 
Desportivas Municipais do Concelho de Alco-
chete;
- Comissão Eventual para Revisão do Regi-
mento da Assembleia Municipal – designação 
de membros.
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,
26 de junho de 2019

O PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

de São João Baptista de Alcochete - €1.200,00.

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.

Paços do concelho de Alcochete,
27 de junho de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto



Assembleia Municipal
A Assembleia Municipal de Alcochete reuniu em sessão ordinária, no dia 25 de junho, em Alcochete, para deliberar sobre a não 
aceitação da transferência de competências em vários domínios para os anos de 2019 e 2020, a autorização prévia de compromissos 
plurianuais para o concurso público da empreitada de reabilitação do espaço público do Valbom, o regulamento de utilização das 
instalações desportivas municipais do concelho e a criação da Comissão Eventual para revisão do Regimento da Assembleia.

Bancada da Coligação Democrática Unitária

Antes da ordem dia dia, Henrique Infante da Câmara 
disse que no 1.º semestre deste ano estão em curso 
58 processos na Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, uma situação idêntica em relação ao semestre 
anterior. Solicitou informações sobre as obras nas 
escolas e exibiu fotografias dos espaços públicos a 
carecerem de intervenção ao nível da limpeza e da 
plantação de vegetação, o que contraria o vídeo pro-
duzido pela autarquia. Criticou que a câmara pague 
pequenas fortunas pelo arranjo dos espaços verdes 
e que estes se encontrem numa lástima e questionou 
os 70 mil euros para limpeza das praias de Alco-
chete e de Samouco, assim como a existência de um 
contrato, no valor de €15.264, relativo à limpeza do 
parque de merendas, área de estacionamento e 
balneários da praia do Samouco.
Álvaro Costa destacou que tem que haver respeito 
pelas opiniões dos outros e que no passado existiam 
muitas dificuldades para garantir a limpeza do con-
celho e elogiou a câmara pela forma como trata os 
espaços verdes no largo de São João. Afirmou ainda 
que a intervenção nos espaços verdes do Samouco foi nula 
desde 2017. Considerou também que a questão par-
tidária não pode ser o que motiva o Executivo Mu-
nicipal, mas que isso tem-se verificado e deu como 
exemplo o facto da Junta de Freguesia do Samouco 
não ter sido convidada para a visita às obras no campo 
de futebol da Quinta da Praia, em Samouco.
Sobre a questão colocada por Sérgio Simões (PS), 
Álvaro Costa sublinhou que a AML e a AMRS 
são entidades distintas em termos territoriais e 
de função, são muito antigas e foram criadas pelos 
municípios e que a AMRS é muito importante para a 
população do distrito de Setúbal.
Em relação aos espaços verdes, Álvaro Costa disse 
também que Samouco e São Francisco estão na mes-
ma e que no que respeita às praias deve haver um 
trabalho conjunto entre o município e as freguesias.
Na discussão do ponto “Não aceitação da transferên-
cia de competências para o ano de 2020”,  Álvaro 
Costa propôs a retirada da alínea i) onde consta que 
“desta feita, por exclusão, esta edilidade considerou 
a transferência de competências para o ano de 2020 
previstas em vários decretos-lei” e disse que a CDU 
concorda com a não aceitação das competências, 
mas é a favor da descentralização de competências 
desde que sejam transferidas as verbas para a sua 
implementação.
A Assembleia aprovou, por maioria, a manutenção 
da alínea i) na referida proposta.
A CDU votou favoravelmente os pontos 2 a 5 referentes 
à não aceitação pela câmara da transferência de 
competências, assim como a autorização prévia de 
compromissos plurianuais relativa à Empreitada de 
Reabilitação do Espaço Público do Valbom. Sobre 
esta obra, Henrique Infante da Câmara perguntou 
quando termina o prazo da candidatura, tendo sido 
dito que termina no final deste ano, com possibili-
dade de prorrogação para o ano seguinte.
Quanto à criação da Comissão Eventual para revisão 
do regimento da Assembleia, Álvaro Costa disse que 
ela deveria ter sido constituída aquando da primeira 
reunião da Assembleia. A bancada da CDU votou a 
favor da criação da comissão e indicou Miriam Boieiro 
como sua representante.
No período de antes de encerrar a sessão, Henrique 
Infante da Câmara manifestou satisfação por ter sido 
realizada uma ação de limpeza da praia do Samouco 
pelos trabalhadores municipais e outra pelos marisca-
dores e cidadãos do Samouco. Referiu ainda que não 
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foi do agrado da CDU a JCP ter colocado um cartaz 
no muro da igreja do Samouco e criticou o deputado 
Diogo Mourão (PS) por se ter referido nas redes 
sociais à “malta da Festa do Avante”.

Bancada do Partido Socialista

No período de antes da ordem do dia, o presidente 
da Assembleia deu conhecimento de ter recebido 
uma resposta do secretário de Estado Adjunto das 
Comunicações em relação à moção aprovada pela 
Assembleia sobre a renacionalização dos CTT.
Sérgio Simões questionou a verba destinada à Asso-
ciação de Municípios do Distrito de Setúbal e se a 
AML e a AMRS não eram entidades a mais.
Diogo Mourão revelou estranheza por a CDU 
contestar os ajustes diretos do atual Executivo Mu-
nicipal quando o anterior executivo gastou dinheiro 
em outdoors, obras, livros de propaganda, sondagens 
e gastos bastante assinaláveis em gasóleo, gasolina 
e telecomunicações. Manifestou a sua satisfação 
por terem sido feitas ações de limpeza das praias e 
perguntou se todas as juntas de freguesia já tinham 
apresentado o relatório semestral da execução dos 
protocolos de descentralização de competências.
O presidente da Assembleia respondeu que está em 
falta o relatório da Junta de Freguesia de Alcochete 
e que a câmara deve dar conhecimento à Assembleia 
das ações que desenvolve no âmbito da AML e da 
AMRS.
Ana Maduro apresentou um voto de louvor às 
seguintes coletividades: Casa da Malta, Comissão 
das Tradicionais Festas de Confraternização Cam-
ponesa de São Francisco, Vulcanense Futebol Clube, 
UNISFA - Universidade Sénior de São Francisco, 
Associação Cabeças no Ar…te, Grupo de Forcados 
Amadores de Alcochete (pelos aniversários e realização 
de atividades), tendo o voto sido aprovado por 
maioria, com a abstenção de Diogo Mourão por 
exercer funções na UNISFA.
A bancada do PS apresentou um voto de louvor, 
aprovado por unanimidade, ao munícipe Zé Machado que 
alcançou a Medalha de Prata e o título de vice-campeão 
europeu de Artes Marciais Mistas para amadores, e 
uma menção ao atleta Rui Morgado que também par-
ticipou no campeonato.
Ricardo Loureiro apresentou um voto de pesar 
pelo falecimento da escritora Agustina Bessa-Luís, 
aprovado por unanimidade.
Na discussão da não aceitação da transferência de 
competências para 2020, o presidente da Assembleia 
propôs que fosse votada a retirada da alínea í) con-
forme proposta da CDU, o que foi rejeitado por 
maioria pela Assembleia.
Os deputados do Partido Socialista deram o voto 
favorável a todas as propostas da ordem do dia e 
indicaram Carla Pereira como representante na 
Comissão Eventual para Revisão do Regimento.
No período de antes de encerrar a sessão, Diogo 
Mourão justificou o seu comentário “à malta da Festa 
do Avante” porque o cartaz se referia a este evento e 
criticou a colocação dos assuntos das reuniões de 
câmara e da assembleia nas redes sociais logo após 
as reuniões.
Sobre as redes sociais, o presidente da Assembleia 
Municipal disse que os políticos são os maiores cul-
pados da abstenção porque dizem mal uns dos outros 
e que era tempo de haver respeito entre todos.

Bancada do Partido Social Democrata

No período de antes da ordem do dia, o deputado 
Luiz Batista deu conta da realização de uma reunião 
da Comissão Municipal do Urbanismo e Desenvolvi-
mento do Território, em que foi eleito presidente e 
em que esteve presente o vereador Pedro Lavrado.
Andreia Sousa solicitou informação quanto à relo-
calização dos contentores de resíduos sólidos junto 
à escola do Monte Novo.
Luiz Batista criticou a limpeza parcial pelos serviços 
municipais da vala que passa junto à rua das Desco-
bertas onde mora, a varredura da areia na zona 
pedonal da praia dos Moinhos para cima dos can-
teiros de flores e que uma parte da praia está às 
escuras desde o ano passado. Sobre a vala, o depu-
tado disse que a câmara tem a responsabilidade de 
limpar as linhas de água e que a vala acumula águas, 
detritos e cheiros. Felicitou a Autarquia pela solução 
encontrada para a praia do Samouco no que respeita 
aos mariscadores e defendeu a mesma solução para 
Alcochete. Afirmou ainda ser vítima do estaciona-
mento desregrado no local onde mora e solicitou 
que seja condicionado o estacionamento no local.
O Executivo Municipal respondeu às questões solicita-
das.
Na discussão dos pontos relativos à não aceitação 
da transferência de competências, Luiz Batista 
disse ser o mais possível a favor da aceitação 
de competências para uma melhor prestação de 
serviços ao cidadão e que a Câmara também deve 
descentralizar competências para as juntas e ques-
tionou a não aceitação de competências no ano 
de 2020. Em relação ao ponto 3 considerou que a 
proposta está bem formalizada, mas mostrou-se 
preocupado quanto ao facto da câmara estar ou não 
a fazer a avaliação dos impactos da descentralização 
de competências.
Os deputados do PSD votaram favoravelmente 
todas as propostas da ordem do dia, tendo designado 
o deputado Luiz Batista para integrar a Comissão 
Eventual para revisão do Regimento da Assembleia.
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#convida

Bancada do Centro Democrático Social
Partido Popular

Na discussão da não aceitação de competências pela 
Câmara para o ano de 2020, Alexandre Gonçalves 
disse que a sua bancada aprova a proposta mas tem 
um conjunto de preocupações, nomeadamente a 
necessidade de a transferência de competências vir 
acompanhada do respetivo suporte financeiro e cha-
mou a atenção para as condições em que se 
encontram os imóveis, edifícios e infraestruturas 
que venham a ser transferidos para a responsabili-
dade do município.
Os deputados do CDS/PP votaram favoravelmente 
todas as propostas da ordem do dia e indicaram Ana 
Marques para integrar a Comissão Eventual para revisão 
do Regimento da Assembleia Municipal.

A tradição ainda vale
em Alcochete

Festas do Barrete Verde e das Salinas

Aí estão elas – as Festas do Barrete 
Verde e das Salinas! A edição deste ano 
celebra o 75º aniversário do Aposento
do Barrete Verde e vão decorrer de 9 a 
16 de agosto!

São esperados 8 dias de grande animação, onde 
a tradição e a história se encontram em cada rua, 
beco ou recanto desta vila ribeirinha, que em torno 
deste segundo fim de semana de agosto se transfigura, 
se embeleza, e se prepara para receber velhos e 
novos amigos. Orçadas em cerca de 130 mil euros 
as festas deste ano não descuram a forte compo-
nente tauromáquica, afinal são 18 as largadas que 
vão encher de gáudio qualquer aficionado, mas 
existiu também uma forte aposta na componente 
musical.
No valor de 58 mil euros, o apoio financeiro da 
câmara municipal ajudou a fechar o programa das 
festas que anualmente são organizadas pelo 
Aposento do Barrete Verde, que este ano comemora 
as bodas de diamante.
“75 anos é uma idade bonita e tivemos uma preocu-
pação especial com o programa das festas deste 
ano, pois é uma data que marca e foi neste ano que 
iniciámos o processo da candidatura a património 
cultural imaterial e claro que tínhamos de fazer 
uma coisa diferente”, refere o presidente da 
direção do Aposento do Barrete Verde.
Mais dias de festa significa que este ano o número 
de largadas de toiros nas ruas de Alcochete aumentou, 
são 18 no total, facto que não preocupa o presidente 
do Aposento do Barrete Verde: “As pessoas que 
visitam Alcochete nestes dias de agosto fazem-no 
fundamentalmente pelas largadas. Claro 
que temos de incluir na nossa programação espe-
táculos musicais, mas esse não é o forte das nossas 
festas. Ainda que a nossa aposta nos espetáculos 
musicais seja cada vez maior de ano para ano, e 
este ano com a ajuda da câmara foi possível trazer 
dois nomes grandes do panorama musical nacional: 
a Carolina Deslandes e o Olavo Bilac, e ainda o 
espanhol Aurélio Gallardo, que promete grande 
animação na primeira noite, com a atuação do 
Grupo de Sevilhanas do Aposento do Barrete Verde. 
Acrescento ainda que este ano recuperámos tam-
bém o Festival de Folclore no palco de São João”.
“Quando se começa a alinhavar um programa nunca 
se sabe se vamos conseguir o valor monetário 
necessário, felizmente que até à data temos 
conseguido e este ano a câmara ainda ajudou 
mais”, sublinha Cândido Perinú.
Se a Noite da Sardinha Assada é a noite forte das 
Festas, o Dia do Alcochetano traz para a rua 
alcochetanos e amigos num almoço convívio 
nas principais ruas da vila, que este ano também 
se pode prolongar até à noite. “Vamos ver como 
as pessoas vão aderir à nossa proposta de Jantar 
Convívio no Dia do Alcochetano. Porque depois do 
almoço vem a arruada da charanga das fresquinhas 

e a surpresa taurina e há sempre quem permaneça 
nas ruas. E nesse sentido pensámos porque não 
prolongar o almoço na rua para um jantar na rua. 
Vamos ver como as pessoas vão aderir”, disse o 
presidente da direção do Aposento.
“Espero que estas festas sejam do agrado de todos. 
Tudo fizemos para que sejam umas boas festas em 
termos de espetáculos musicais e no que respeita 
aos toiros”, concluiu Cândido Perinú.

Destaques do
programa
Dia 9 - 23h00
“Aurélio Gallardo” e Grupo de Sevilhanas do
Aposento do Barrete Verde de Alcochete

Dia 10 – 22h30
Festival de Folclore

Dia 11 – 23h30
Noite de Fados 

Dia 12 – Dia do Alcochetano
Demonstração de Arte de Pegar Toiros
Alcochete na Rua! 

23h30 
Concerto com Olavo Bilac

Dia 13

22h30
Homenagem ao Campino, Forcado e Salineiro

23h30
Noite Andaluza 

Dia 14 – 22h30
Concerto com Carolina Deslandes 

Dia 15 - 22h30
Pureza
Tablao Flamenco com João Espiga

Dia 16 – 22h30
Concerto com a Banda da Sociedade Imparcial 15 
de Janeiro de 1898 de Alcochete

A festa do 75º aniversário do Aposento Barrete Verde 
acontece, no dia 20 de agosto, na rua José André dos 
Santos, num dia onde não vai faltar animação e são 
esperados muitos amigos desta casa da cultura e 
identidade alcochetana. Este é um dia especial e este 
ano ainda mais, pois recordamos os homens que a 
20 de agosto de 1944 tomaram a decisão de fundar 
o Aposento: Álvaro José da Costa, António Rodrigues 
Regatão, António Tomé, Augusto Atalaia, Augusto Ferreira 
da Costa, Augusto Ferreira Gonçalves de Oliveira, 
Augusto Ferreira Saloio, Carlos Pedro de Oliveira, 
Estêvão João Pio Nunes, João Batista Lopes Seixal, 
Joaquim José de Carvalho, Joaquim Tomás da Costa 
Godinho, José de Oliveira, Manuel Ferreira Perinhas, 
Manuel Simões Arroz e Virgílio Jorge Saraiva. 

Aposento
celebra 75 anos

O Clube Taurino de Alcochete quer manter viva a 
tradição das varandas engalanadas durante as Festas 
do Barrete Verde e das Salinas, e nesse sentido 
promove novamente o Concurso de Varandas 
Engalanadas. É muito fácil participar neste concurso: 
basta aceder à página de facebook do Clube Taurino de 
Alcochete, enviar uma mensagem com nome, nome 
de rua e a foto até ao próximo dia 10 de agosto. Depois 
é esperar pela votação por sondagem que vai decorrer 
desde o dia 11 a 16 de agosto. A participação é válida 
para toda a freguesia de Alcochete.

Clube Taurino
promove concurso de 
varandas engalanadas

Pelo segundo ano consecutivo a autarquia desafiou os 
comerciantes locais a decorarem as montras dos seus 
estabelecimentos comerciais com motivos alusivos 
às Festas do Barrete Verde e das Salinas. Esta é mais 
uma forma de embelezar a vila de Alcochete e de saudar 
e acolher quem nos visita nesta época do ano. Esteja 
atento às monstras do comércio local!

"Olhó Barrete Verde"
nas montras da vila

Durante as Festas do Barrete Verde e das Salinas, a 
câmara municipal proporciona um passeio gratuito a 
bordo do Bote Leão, no dia 15 de agosto, feriado 
nacional, dia de Assunção de Nossa Senhora. Limitadas 
a 2 por pessoa, os bilhetes devem ser reservados no 
Posto de Turismo e levantados no próprio dia, entre as 
10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 14h20.

Passeio gratuito
no Bote Leão
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