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Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, nesta vila de 

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

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

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, na qualidade de presidente da Câmara, 

encontrando-se presentes a senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório 

Soares e os senhores vereadores Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, José Luís 

dos Santos Alfélua, Estêvão António das Neves Boieiro, Vasco André Marques 

Pinto e Pedro Miguel Abreu Louro. 

 

 

O senhor presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, o senhor presidente informou que no 

âmbito do Programa Nacional do Desfibrilhador Automático Externo (DAE), a 

autarquia adquiriu três desfibrilhadores - dois foram oferecidos à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete - o outro, ficou colocado na 

Galeria (receção) dos Paços dos Concelho. Mais informou que, a empresa que 

comercializou estes aparelhos, deu formação a um conjunto de colaboradores da 

câmara municipal, estando assim, capacitados para proceder à sua utilização. Em 

termos de manutenção, apenas será necessário proceder à substituição das pilhas 

de cinco em cinco anos e dos elétrodos, em caso de utilização. 

 

Dado o aparelho não ser amovível, é intenção da autarquia, paulatinamente, 

equipar também os edifícios municipais, como o Fórum Cultural e pavilhões 

municipais, apesar de a Lei não o prever como condição obrigatória (a 

obrigatoriedade da colocação destes aparelhos apenas existe para os recintos 

fechados que aglomerem mais de cinco mil pessoas).  
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Seguidamente, dada a proximidade da inauguração da 78.ª edição das Festas do 

Barrete Verde e das Salinas, num ano em que o Aposento do Barrete Verde 

comemora 75 anos de existência, o senhor presidente referiu que, não obstante 

todas as festividades que revestem o nosso concelho, estas são as festas maiores 

do concelho onde é invocada com maior assertividade a nossa identidade cultural, 

com base nas três figuras que são homenageadas nestes festejos, nomeadamente, 

o campino, o salineiro e o forcado. Salientou que é um período que muitos 

alcochetanos voltam a casa e que muitos forasteiros visitam Alcochete, pelo que, 

desejou que as festas decorram com a normalidade que se exige e com a 

segurança que se impõe para que Alcochete seja falado pelos melhores motivos. 

 

Reconheceu o trabalho extraordinário desenvolvido pelos trabalhadores da Câmara 

Municipal, por serem um contributo decisivo para a realização destas festas, tendo 

também, efetuado uma referência especial aos fundadores do Aposento do Barrete 

Verde, dado serem a razão da existência desta entidade, e que deu azo à 

organização destes festejos. 

 

A senhora vereadora Maria de Fátima Soares informou que, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, durante as festas do Barrete 

Verde e das Salinas, irá dinamizar uma campanha solidária, com venda de fitinhas, 

lenços e t-shirts, num stand localizado no largo António Santos Jorge, apelando por 

isso, para que todos adiram, contribuindo para esta causa através das compras que 

possam efetuar. 

 

O senhor vereador Pedro Louro desejou que nas festas do Barrete e Verde e das 

Salinas prevaleça o respeito por todos e o divertimento e que não prevaleça o 

álcool e as drogas, ou seja, que as pessoas sejam responsáveis, por forma a evitar 

acidentes, considerando que as autoridades, também tudo farão para controlar os 

excessos. 

 

O senhor vereador José Luís Alfélua, relativamente às festas do Barrete Verde e 

das Salinas, considera que estes festejos são o momento alto de Alcochete, onde 

irá existir a maior manifestação cultural durante uma série de dias, em que 
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centenas ou milhares de pessoas virão à nossa vila, desejando também, que as 

mesmas decorram pelo melhor e que todos usufruam das festas e se sintam 

satisfeitos de forma que, nos anos vindouros voltem a Alcochete. 

 

De seguida, o vereador questionou se houve alguma evolução relativamente ao 

esboço apresentado para ocupação do espaço da antiga Dragapor. 

 

Quanto à limpeza da praia dos Moinhos, solicitou informação se a mesma se realiza 

diariamente, dado ter verificado, das vezes que foi à praia, que da zona do Esteiro 

do Brito para a frente existiam três linhas de lixo, significando que durante um ou 

dois dias não era efetuada a limpeza, pelo que, gostaria de perceber como é que o 

serviço foi adjudicado e se a empresa está a corresponder de acordo com o 

previsto. 

 

O senhor presidente, em relação aos antigos terrenos da Dragapor, informou que, 

no momento, está a ser elaborado o projeto de acordo com o esboço apresentado. 

Relativamente à praia dos Moinhos informou que a limpeza da mesma é efetuada 

diariamente, de forma mecanizada e manual e a praia do Samouco é limpa três 

vezes por semana e que os trabalhos estão a ser desenvolvidos desde o dia 1 de 

junho e até final de setembro. 

 

O senhor vereador Pedro Lavrado, relativamente à limpeza das praias e em 

complemento à informação apresentada pelo senhor presidente, informou que a 

empresa teve alguns percalços, que obrigaram a que a limpeza não fosse efetuada 

durante alguns dias, mas esta propôs-se compensar o tempo em falta no final do 

contrato. 

 

Mais informou que, nos dias em que a máquina efetua a limpeza da praia do 

Samouco (três vezes por semana), apenas faz a limpeza do areal da praia dos 

Moinhos até ao Esteiro do Brito, mas, nos noutros dias vai até mais à frente. 
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O senhor presidente ainda referiu que a limpeza das praias é efetuada de 

madrugada, entre as 04h00 e as 10h00 e que a empresa é responsável pela 

remoção do lixo e pela sua entrega na Amarsul. 

 

Seguidamente, o senhor presidente propôs a inclusão do seguinte ponto no período 

da Ordem do Dia: “Contrato Programa com a Andante Associação Artística”, o que 

foi aceite por unanimidade, ficando como ponto 4.2.  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. Resumo diário da tesouraria 

 

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

operações orçamentais é de €10.312 358,48 (dez milhões, trezentos e doze mil, 

trezentos e cinquenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

O senhor presidente da câmara informou que, entre os dias 24/07/2019 e 

06/08/2019, autorizou o pagamento da despesa no montante de €442.710,17 

(quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e dez euros e dezassete cêntimos), 

conforme as ordens de pagamento emitidas do n.º 2311 a 2500. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3. Aprovação de ata 

 



Reunião de 2019.08.07  

Ata n.º 17 

7 

Ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de julho de 2019 

 

Submetida à votação, a Câmara deliberou aprovar a ata por unanimidade.  

 

Não votaram os senhores vereadores Pedro Sérgio Martins Lavrado e José Luís 

dos Santos Alfélua, ao abrigo do n.º 3, do artigo 34.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO SENHOR PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Empreitada de Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues – Proc.º 

I-06/17 – Aplicação de multa por atraso na execução da obra – 

Ratificação de ato administrativo 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Como é do conhecimento de V. Exas., a empreitada de Requalificação do 

Miradouro Amália Rodrigues, consignada no passado dia 8 de maio de 2018, tinha 

como prazo de execução 180 dias, do qual resultava a obrigação de conclusão da 

mesma no dia 5 de novembro de 2018. 

 

Tendo em consideração a deliberação tomada na reunião do órgão colegial 

executivo do município e com base na mesma, foi remetido ofício à Consdep, – 

Engenharia e Construção, SA, com projeto de decisão sobre aplicação das multas 

contratuais por atraso na execução da obra, no montante pecuniário de €68.404,00 

(sessenta e oito mil, quatrocentos e quatro euros). 

 

Consequentemente, veio a Consdep, em sede de audiência prévia, apresentar as 

suas razões de facto e de Direito, nos termos contidos no documento n.º 1 que se 

junta e se dá por integralmente reproduzido. 
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Atendendo a que, o teor do ofício junto em nada altera os fundamentos de facto e 

de Direito que conduziram à deliberação do órgão executivo e ao consequente 

projeto de decisão, bem como, tendo em consideração que o presente assunto 

assume uma natureza urgente dada a existência de uma candidatura inerente ao 

respetivo financiamento, no dia 29 de julho de 2019, foi enviado ofício à Consdep, – 

Engenharia e Construção, SA., com decisão final sobre a aplicação das multas 

contratuais, ofício esse que se junta e se dá por integralmente reproduzido. 

 

Atendendo a que, a competência para tal efeito é do órgão colegial executivo do 

Município, o mesmo é agora aqui presente para ratificação do ato que foi praticado 

pelo senhor presidente da Câmara Municipal (cfr. artigo 35.º, n.º 3, do Anexo I à Lei 

n.º 35/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual). 

 

Termos em que, face à motivação de facto e de Direito que se expõe, propõe-se 

que o órgão colegial executivo do Município delibere favoravelmente a ratificação 

do ato administrativo contido no ofício de decisão final de aplicação das multas 

contratuais, o qual se anexa e se dá por integralmente reproduzido.» 

 

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

unanimidade, bem como, anexar os ofícios, como Doc. 1. 

 

 

4.2 Contrato Programa com a Andante Associação Artística 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório Soares foi apresentada 

a seguinte proposta: 

 

«O Movimento Associativo tem um papel determinante no desenvolvimento local, 

com uma intervenção inequívoca neste território, pelo que há que garantir o 

apoio às associações e aos seus dirigentes, procurando atenuar as dificuldades 

quotidianas sentidas para manter o funcionamento da sua atividade, regular ou 

pontual, com a devida definição de critérios respeitando os princípios da 



Reunião de 2019.08.07  

Ata n.º 17 

9 

equidade social, onde o rigor e a transparência são fatores essenciais para a 

concretização de um projeto participado, assente na parceria e cooperação. 

 

Assim, considerando: 

 

 As atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º, n.º 2, alíneas e) e 

f) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos domínios da cultura, dos 

tempos livres e desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento;  

 

 A competência da Câmara Municipal, nos termos das alíneas o), p) e u), do 

artigo 33.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito da 

concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza as instituições 

legalmente constituídas, com vista à realização de eventos de interesse para 

o município ou ao desenvolvimento de atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra; 

 

 A necessidade imprescindível de garantir a eficácia e a transparência na 

atribuição dos apoios e comparticipações de acordo com uma estratégia de 

prioridades, que procura na dinâmica comunitária associativa, respeitando a 

sua autonomia, contribuir para a democratização e o desenvolvimento 

sustentado das atividades num processo de parceria; 

 

 As reuniões dinamizadas com os interessados, com a indicação das 

propostas de atividades a serem consideradas para o ano de 2019, bem 

como os critérios para a atribuição dos apoios, tendo os presentes 

concordado com a proposta apresentada. 

 

Assim, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, propõe-se a 

atribuição de €4.100,00 (quatro mil e cem euros), à Andante Associação 

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

unanimidade, bem como, anexar o Contrato Programa, como Doc. 2. 

 

 

5. Apoios financeiros 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foram apresentadas as 

seguintes propostas: 

 

1. Associação de proteção dos Animais Abandonados “Os Canitos” 

 

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

Associação “Os Canitos”, nomeadamente no descrito no Protocolo de 

Colaboração entre ambas as entidades, confirmo, para efeito da eventual 

atribuição de apoios institucionais ao abrigo do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo, o apoio disponibilizado pela associação no referente a 

situações de urgência médico-veterinárias de animais capturados e acolhimento 

em sistema FAT (Famílias de Acolhimento Temporário) quando são necessários 

cuidados de recobro. 

 

Realça-se ainda a importância da Associação “Os Canitos” na promoção dos 

processos de adoção, na realização de atividades, como passeios temáticos, 

angariação de bens, ações que contribuem para o bem-estar animal. 

 

Tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, submete-se para 

discussão e deliberação a proposta de atribuição de um apoio financeiro à 

Associação “Os Canitos” no valor de €1.000,00 (mil euros).» 

 

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

 

2. Associação de Proteção dos Animais “Alfaiate” 
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«No âmbito da parceria existente entre a Câmara Municipal de Alcochete e a 

Associação “Alfaiate” (Associação para a Defesa e Proteção dos Animais em 

Alcochete) para a implementação do Programa CED – captura, esterilização e 

devolução de felídeos ao local de origem, nomeadamente no descrito no Protocolo 

de Colaboração entre ambas as entidades, confirmo, para efeito da eventual 

atribuição de apoios institucionais ao abrigo do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo, o apoio disponibilizado pela associação relativamente à 

proteção e integridade de animais errantes no concelho de Alcochete e 

concretamente à operacionalização do programa, zelando esta entidade pelas boas 

condições de higiene e alimentação adequadas aos animais. 

 

Tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, submete-se para 

discussão e deliberação a proposta de atribuição de um apoio financeiro à 

Associação “Alfaiate”, no valor de €500,00 (quinhentos euros).» 

 

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

 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório Soares foram 

apresentadas as seguintes propostas: 

 

1. Ginásio Clube Português 

 

«A munícipe e atleta Beatriz Lino Casalou Domingues conta ao longo da sua 

carreira com diversas provas realizadas e resultados alcançados, destacando-se: 

 

 Finalista nos Campeonatos do Mundo: Bélgica 2018 e China 2016; 

 Finalista nos Campeonatos da Europa: Polónia 2017 (3.º lugar) e Alemanha 

2015; 

 Tetracampeã do Lisbon Internacional Acrobatic Gimnastics: 2015, 2016, 

2017, 2018; 
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 Finalista em 1.º lugar na Flandres Internacional Acro Cup 2019 e 3.º lugar em 

2017; 

 Bicampeã da Copa Galicia de Ximnasia Acrobática: 2017 e 2019; 

 Bicampeã Nacional Absoluta: Equilíbrio, Dinâmico e All Around 2017 e 2018; 

 Vice Campeã Nacional Individual em 2015, 2016 e 2019; 

 Tetracampeã Nacional por Equipas 2016, 2017, 2018 e 2019; 

 Tetracampeã Distrital – Lisboa 2015, 2016, 2017 e 2018; 

 Campeã Acromix Cup 2018. 

 

Em 21 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Alcochete prestou homenagem 

à jovem atleta pelo reconhecimento do seu mérito desportivo e dedicação à 

modalidade de ginástica acrobática com a atribuição da Medalha de Mérito 

Desportivo. 

 

O Desporto, além do inequívoco contributo para o bem-estar e saúde dos 

indivíduos, apresenta-se hoje como um forte veículo de transmissão de valores e 

princípios. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o sedentarismo e a obesidade 

infantil são graves crises do século em que vivemos, fruto de fatores como o 

grande desenvolvimento tecnológico e a hipocinesia que a sociedade tem vindo a 

manifestar. 

 

Face a esta realidade, é inquestionável que o Desporto oferece benefícios claros ao 

nível da integração física e social do indivíduo, proporcionando um desenvolvimento 

físico, psíquico e social integrado. 

 

O Desporto contribui, ainda, de forma muito concreta para a educação e formação 

geral das crianças e dos jovens, potenciando o desenvolvimento físico e intelectual 

dos mesmos, reforçando o desenvolvimento humano, com repercussões evidentes 

em toda a sociedade. 
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Considerando que os atletas se apresentam como exemplos de abnegação, 

disciplina, rigor, vontade e determinação. 

 

Entende a câmara municipal que estes valores devem ser reconhecidos e 

apoiados, no sentido de estimular a sua disseminação para outros setores da 

sociedade, servindo de estímulo, principalmente, para os mais jovens. 

 

Considerando que a atleta Beatriz Lino Casalou Domingues, através do Ginásio 

Clube Português, representará o concelho de Alcochete e Portugal no campeonato 

da Europa de Ginástica Acrobática, que disputar-se-á em Hollon (Israel), de 29 de 

outubro a 3 de novembro de 2019 e para que possa fazer face aos custos de 

representatividade e continuar a desenvolver a sua atividade desportiva em prol do 

município, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de €400,00 (quatrocentos 

euros) a esta instituição.» 

 

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

 

2. Associação de Pais e Encarregados de Educação de S. Francisco 

 

«O Movimento Associativo tem um papel determinante no desenvolvimento local, 

com uma intervenção inequívoca neste território, pelo que há que garantir o apoio 

às associações e aos seus dirigentes, procurando atenuar as dificuldades 

quotidianas sentidas para manter o funcionamento da sua atividade, regular ou 

pontual, com a devida definição de critérios respeitando os princípios da equidade 

social, onde o rigor e a transparência são fatores essenciais para a concretização 

de um projeto participado, assente na parceria e cooperação. 

 

As Associações de Pais são a forma institucional e organizada de modo a que 

seja possível os pais terem voz ativa no processo educativo dos seus educandos, 

defendendo todos os seus interesses, quer sejam alunos da educação pré-escolar 

ou dos ensinos básico ou secundário, público, particular ou cooperativo. 
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Dando continuidade aos pressupostos estratégicos da Câmara Municipal de 

Alcochete, com a finalidade de prosseguir, de forma coerente e sustentada, a 

política de desenvolvimento social entre as várias instituições do concelho, 

pretende-se apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, a cooperação a 

atividades de interesse municipal. 

 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação de São Francisco, organizou 

no passado dia 31 de maio de 2019 as comemorações do dia da criança, 

proporcionando uma ida aos carrosséis, aula de Zumba, Biblioteca ao ar livre, 

visualização de fotografias e oferta de gelados. 

 

Esta associação comparticipou, também, a compra dos materiais para as marchas 

no âmbito da Festa de Final do Ano Letivo.  

 

Assim, considerando a competência da Câmara Municipal nos termos das alíneas 

o) e u), do número 1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, propõe-

se, para deliberação a atribuição de um apoio no valor de €700 (setecentos 

euros), à Associação de Pais e Encarregados de Educação de São Francisco.» 

 

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

 

 

6. Informações 

 

 Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foram prestadas as 

seguintes informações: 

 

1. Jogos do Futuro da Península de Setúbal 2019 

 

«Em resultado da parceria entre os 9 municípios da Península de Setúbal, realizou-

se entre os dias 14 e 16 de junho, a 6.ª edição dos Jogos do Futuro – 2019. 
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O forte movimento intermunicipal e a forte colaboração dos setores/divisões de 

desporto e comunicação dos vários Municípios potenciaram, ao longo de vários 

meses, a capacidade de articulação intermunicipal, a ligação com clubes e 

associações desportivas de todo o distrito e a representatividade dos clubes e 

associações do concelho de Alcochete. 

 

A edição deste ano contou com a participação de 75 atletas de Alcochete, em 

representação do seu Município nas modalidades de Futsal, Futebol 7, Futebol 11, 

Natação, Karaté, Patinagem, Rugby, Ténis e Ginástica. 

 

Alcochete foi ainda o palco da organização dos torneios de Karaté e Ténis. 

 

Orgulha-nos o facto de termos contribuído para a concretização de um evento com 

mais de 4 000 participantes, mas orgulha-nos ainda mais todo o envolvimento 

realizado com os clubes e associações do nosso concelho. 

 

À Associação Desportiva Samouquense, ao Ténis Clube de Alcochete, ao Grupo 

Desportivo Alcochetense, ao Vulcanense Futebol Clube, ao Futebol Clube São 

Francisco e a todos os que contribuíram/apoiaram na concretização dos Jogos do 

Futuro 2019, deixamos o nosso profundo agradecimento.» 

 

A câmara tomou conhecimento. 

 

2. Comemoração do “Dia dos Avós” 

 

«A câmara municipal convidou os avós e netos do concelho para comemorar o “Dia 

dos Avós”, no dia 26 de julho, no jardim do Rossio. 

 

O Setor de Desenvolvimento Social e Saúde com o apoio do setor de desporto, 

promoveu atividades e brincadeiras em família, tais como, atividades lúdicas, atelier 

sensorial, atelier da descoberta, atelier da pintura, jogos gigantes, jogos 

tradicionais, gincana de obstáculos, insufláveis, jogo do ringue, tendo ainda um 

espaço de fotografia para registo de memórias futuras deste dia. 
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Esta comemoração concluiu com um almoço entre avós e netos, onde estes 

puderam assistir ao espetáculo musical apresentado pela APMA e pelo CRAM, 

sendo os seus netos, os próprios artistas. 

 

A Unidade de Apoio Geral de Material do Exército criou um espaço de 

sombreamento para a dinamização dos jogos no jardim do Rossio. 

 

As forças de segurança da GNR da Escola Segura e Idoso em Segurança, 

garantiram a segurança e ordem nesta atividade, com a sua presença. 

 

Os avós tiveram a oportunidade de passar um dia diferente na companhia dos seus 

netos. 

 

Estas atividades têm por objetivo a promoção das relações familiares, dos afetos, 

de educação familiar, evidenciando a importância dos avós no crescimento e 

desenvolvimento da criança. 

 

Participaram nesta iniciativa 178 avós e 207 netos.» 

 

A câmara tomou conhecimento. 

 

 Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foram prestadas as 

seguintes informações: 

 

1. Alcochete Street Fest – Festival de Artes Performativas de Rua 

 

«Realizou-se de 19 a 28 de julho o “Alcochete Street Art Fest – festival de artes 

performativas de rua” que ao longo de seis dias apresentou nos espaços públicos 

do núcleo antigo da vila de Alcochete, Urbanização dos Flamingos, Samouco e 

São Francisco, um total de 11 propostas de artes performativas de rua nas 

dimensões da música, dança, teatro, performance, clown, marionetas e novo 

circo. 
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Integrada no “Alcochete Street Art Fest”, a noite de 27 de julho trouxe a segunda 

edição da Noite Branca que, no espaço do núcleo antigo da vila de Alcochete, 

brindou os largos milhares de população local e visitantes com propostas de 

música e animação de rua, tendo ainda contado com a participação de mais de 

sessenta estabelecimentos comerciais locais, numa noite que trouxe aos largos e 

arruamentos do centro da vila uma animação ímpar. 

 

As propostas que integraram o “Alcochete Street Art Fest” foram as seguintes: 

 

. Sómente | Teatro Só (teatro e poesia visual) > 19 de julho 

. Charme | Companhia do Solo (clown e malabarismo) > 20 de julho (duas sessões) 

. Quinteto Impossível (música – animação de rua) > 20 de julho 

. O2 Oxygen | PIA – Projetos de Intervenção Artística (performance, teatro físico e 

formas animadas) > 21 de julho 

. Homem Delírio | Ricardo Mondim e Um Corpo Estranho (teatro físico e música) > 

26 de julho 

. Rosa e a Semente | Grupo Pedras (teatro) > 27 de julho 

. Noite Branca: Lady Balloon, Glow e Associação Gil Teatro (música e animação de 

rua) > 27 de julho 

. Ephemerus.. e se a vida durasse um só dia? | Teatro em Caixa (teatro, marionetas 

e música) > 28 de julho 

. Tug of War | Mr. Tartuffo (circo, malabarismo e comédia) > 28 de julho.» 

 

A câmara tomou conhecimento. 

 

2. Atividades do Setor de Cultura: julho 2019 

 

«1. Atividades para o público em geral 

 

Exposição itinerante 30 anos do Museu Municipal 

Local: Núcleo Sede e Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal, Biblioteca de 

Alcochete, Fórum Cultural de Alcochete, Galeria Municipal dos Paços do Concelho, 
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Juntas de Freguesia de Alcochete, Samouco e São Francisco, Centro Social do 

Passil e Grupo Desportivo da Fonte da Senhora  

Públicos: n.c. 

 

Exposição fotográfica A história da nossa história 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 

Públicos: 19 

 

Exposição Brinquedos pelo Mundo (coleção de Hélder Esdras Martins) 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Públicos: 96 

 

Biblioteca de Praia A Biblioteca vai a Banhos 

Local: Praia dos Moinhos 

Públicos: 450 (291 nas atividades de animação e 159 em consulta de periódicos e 

empréstimo) 

 

Visita orientada ao Núcleo Sede do Museu Municipal e vila de Alcochete 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal e núcleo antigo da vila de Alcochete 

Dia: 2 

Públicos: 26 

 

Concerto com a Vermont Youth Orchestra e a Orquestra Sinfónica do 

Conservatório Regional do Montijo 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Dia: 2 

Públicos: 223 

 

Formações TIC (tecnologias de informação e comunicação) 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 2, 5, 9, 12 e 16 

Sessões: 5 

Públicos: 25 
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Mr. Mouse tira dúvidas… 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 17 

Públicos: 2 

 

Teatro e poesia visual Sómente pela Companhia Teatro Só 

Local: Largo Almirante Gago Coutinho (jardim do Coreto) 

Dia: 19 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 

 

Música com Quarteto Impossível 

Local: Núcleo antigo da vila de Alcochete 

Dia: 20 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 

 

Performance, formas animadas e teatro físico O2 Oxygen pela Companhia PIA – 

Projetos de Intervenção Artística 

Local: Largo de São João 

Dia: 21 

Públicos: n.c. 

 

Teatro físico e música Homem Delírio por Ricardo Mondim e Um Corpo Estranho 

Local: Largo Almirante Gago Coutinho (jardim do Coreto) 

Dia: 26 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 

 

2. Atividades para famílias 
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No 1.º sábado de cada mês… Era uma Vez! – Dias comemorativos: histórias de 

bibliotecas, amigos e avós 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 1 

Sessões: 2 

Públicos: 46 

 

Clown e malabrismo Charme pela Companhia do Solo (Brasil) 

Locais: Largo 1.º de maio (São Francisco) e Praça José Coelho (Samouco) 

Dia: 20 

Sessões: 2 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 

 

Teatro Rosa e a Semente pela Companhia Grupo Pedras (Brasil) 

Local: Largo Barão de Samora Correia (jardim do Rossio) 

Dia: 27 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 

 

Teatro, marionetas e música Ephemerus… e se a vida durasse um só dia? pela 

Companhia Teatro em Caixa 

Local: Largo Almirante Gago Coutinho (jardim do Coreto) 

Dia: 28 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 

 

Circo, malabarismo e comédia Tug of War por Mr. Tartuffo (Chile) 

Local: Praça do Flamingo 

Dia: 28 

Públicos: n.c. 

(integrado no Alcochete Street Art Fest – Festival de artes performativas de rua) 
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3. Atividades para crianças e jovens 

 

Cinema na Biblioteca 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 1, 8, 15 e 22 

Sessões: 4 

Públicos: 174 

(atividade integrada no âmbito das CAF – Férias da verão) 

 

Férias e Leituras – Peddy paper: Uma aventura com os livros da Biblioteca 

Local: Largo Almirante Barão de Samora Correia (jardim do Rossio) 

Dia: 3 

Públicos: 23  

 

Teatro de fantoches A Bela e o Monstro 

Locais: Escola EB1 de Samouco, Centro Escolar de São Francisco e Escola EB1 

da Restauração 

Dias: 3, 5 e 9 

Sessões: 3 

Públicos: 104 

(atividade integrada no âmbito das CAF – Férias da verão) 

 

Ser cidadão. Conheces a Câmara Municipal? 

Locais: Escola EB1 de Samouco, Centro Escolar de São Francisco e Escola EB1 

da Restauração 

Dias: 3, 5, 10 e 11 

Sessões: 4 

Públicos: 112 

(atividade integrada no âmbito das CAF – Férias da verão) 

 

Férias e Leituras – Escrita criativa: Cubos de histórias 

Local: Largo Almirante Barão de Samora Correia (jardim do Rossio) 

Dia: 4 
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Públicos: 16  

 

Teatro de fantoches – João e Maria 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 10, 11 e 15 

Sessões: 4 

Públicos: 132  

 

Ser cidadão. Conheces a Câmara Municipal? 

Local: Núcleo sede do Museu Municipal 

Dia: 16 

Públicos: 25 

 

Teatro de fantoches – João e Maria 

Local: Escola EB1 de Samouco, Centro Escolar de São Francisco e Escola EB1 da 

Restauração 

Dias: 16, 23 e 30 

Sessões: 4 

Públicos: 101 

(atividade integrada no âmbito das CAF – Férias da verão) 

 

Férias e Leituras – Escrita criativa: A arca dos contos 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 17 e 18 

Sessões: 4 

Públicos: 96 

 

Ser cidadão. Conheces a tua bandeira? 

Local: Núcleo sede do Museu Municipal 

Dia: 18 

Públicos: 26 

 

Tinóni dos livros 
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(atividade dirigida às crianças dos Hospitais Garcia de Orta e N.ª Sr.ª do Rosário) 

Locais: Hospital Garcia de Orta (Almada) e Hospital N.ª Sr.ª do Rosário (Barreiro) 

Dias: 22 e 31 

Sessões: 2 

Públicos: 25 

 

Férias e Leituras – Dia das nacionalidades 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 23 

Públicos: 27 

 

Férias e Leituras – Teatro de fantoches: O Gato das Botas 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 24 e 25 

Sessões: 3 

Públicos: 158  

 

Férias e Leituras – Teatro de fantoches: A Cinderela 

Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco 

Dia: 31 

Públicos: 36 

 

4. Atividades para séniores 

 

Momentos de lazer com contos de saber 

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

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

Dia: 26 

Sessões: 2 

Públicos: 35.» 

 

A câmara tomou conhecimento. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Não se registaram intervenções. 

 

 

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

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

 

 

ENCERRAMENTO 

E nada mais havendo a tratar, pelas 19:10 horas o senhor presidente declarou 

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

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


