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Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, na delegação 

da Junta de Freguesia de Alcochete na Fonte da Senhora, pelas vinte e uma horas, 

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência da senhora Maria de 

Fátima Maduro Gregório Soares, na qualidade de vice-presidente da Câmara, 

encontrando-se presentes 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. 

 

Não esteve presente, por motivo considerado justificado, o senhor presidente 

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto. 

 

 

A senhora vice-presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, a senhora vice-presidente agradeceu 

à Junta de Freguesia de Alcochete a cedência do espaço para a realização do 

atendimento aos munícipes, no período da tarde, bem como, para a realização da 

presente reunião. 

 

Informou que as obras nas escolas estão a decorrer a bom ritmo, pelo que, as aulas 

irão começar dentro do calendário escolar previsto. 

 

Das intervenções realizadas nas escolas, salientou: 

 

 Escola do Monte Novo - construção de 2 WC, 1 sala de professores, 1 sala de 

multiusos para a vertente CAF e biblioteca, colocação de portas corta-fogo, 

pintura das salas e afagamento do chão. No próximo ano, está também previsto 

a construção do refetório, que de momento, funciona num contentor. 
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 Jardim-de-infância do Samouco - substituição de todo o pavimento (jardim, 

salas de aulas e refeitório), pintura da cozinha, refeitório e sala de CAF e 

manutenção dos brinquedos existentes no recreio. 

 

 Centro Escolar de S. Francisco - reconversão da mezzanine que existia na 

biblioteca em 2 salas aulas, por forma a terminar com os horários de regime 

duplo.  

 

Relativamente à Escola do Valbom, informou que as obras começaram no passado 

dia 19 de agosto, com o prazo de execução de cerca de 9 meses. Enquanto 

decorrem as obras, a escola provisória irá funcionar no terreno camarário, sito nas 

traseiras do Vulcanense Futebol Clube. 

 

Seguidamente, informou que a Receção à Comunidade Educativa, terá o seu início 

em setembro e com um programa diferente dos anos anteriores, ou seja, será 

realizado em vários momentos: terá workshops para professores, pais e alunos, 

debates com professores convidados, homenagem aos funcionários e professores 

reformados, jantar com animação para toda comunidade educativa e terminará no 

dia 29 de novembro, dia comemorativo do Dia Internacional das Cidades 

Educadoras, com uma atividade que irá envolver todas as escolas do Agrupamento 

de Escolas de Alcochete. 

 

O senhor vereador Pedro Lavrado informou que está a ser executado o projeto de 

execução para alteração do parque infantil da Fonte da Senhora, que contempla a 

colocação de pavimento em borracha na zona do parque e colocação de pavimento 

em pavê na zona envolvente, uma área para merendas, um anexo em alvenaria 

para arrumos e aparelhos de ginástica, os quais serão colocados pela Junta de 

Freguesia de Alcochete. 

 

Em relação à rua das Hortas, que foi alvo de intervenção para colocação de 

conduta do furo da água, informou que, se está a proceder à execução do 

procedimento de adjudicação para pavimentação desta, prevendo-se que os 

trabalhos tenham início em outubro ou princípio de novembro. A mesma irá ser 
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pavimentada desde o cruzamento com a estrada da Atalaia até ao novo furo, início 

do túnel. Na zona junto ao Picadeiro irão ser construídos alguns passeios e será 

criada, também, uma área de estacionamento. 

 

Mais informou que, até final do ano, está também previsto a pavimentação da 

estrada do Pinhal do Concelho, em toda a sua extensão, desde a estrada da Atalaia 

até à rua do Aceiro. 

 

O senhor vereador Pedro Louro saudou o executivo pelas remodelações efetuadas 

no parque escolar, relembrando a necessidade de instalar lombas na rua das 

Hortas (dado que a mesma irá ser pavimentada), de forma a controlar a velocidade 

dos veículos. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. Resumo diário da tesouraria 

 

A senhora vice-presidente informou que o valor do saldo, em disponibilidades de 

operações orçamentais é de €10.108.024,95 (dez milhões, cento e oito mil, vinte e 

quatro euros e noventa e cinco cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

A senhora vice-presidente da câmara informou que, entre os dias 21/08/2019 e 

25/08/2019, o senhor presidente da Câmara autorizou o pagamento da despesa no 

montante de €33.096,38 (trinta e três mil, noventa e seis euros e trinta e oito 

cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas do n.º 2731 ao 2744 e que 

entre os dias 26/08/2019 e 03/09/2019, autorizou o pagamento da despesa no 
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montante de €147.306,38 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e seis euros e 

trinta e oito cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas do n.º 2745 ao 

2910. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3. Aprovação de atas 

 

Ata da reunião ordinária realizada no dia 07 de agosto de 2019 

 

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

unanimidade. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELA SENHORA VICE-PRESIDENTE E 

VEREAÇÃO: 

 

4.1 Abertura de procedimento concursal para 3 técnicos superiores na área 

de Educação Física 

 

Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando: 

 

O disposto no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que estabelece a possibilidade de se 

promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento dos 

postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município; 

 

A necessidade manifestada pelos serviços da Divisão de Intervenção Social (DIS), 

do Município de Alcochete, no sentido de responder às solicitações da comunidade 
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e ao investimento crescente desta autarquia na promoção da atividade física e na 

qualidade de vida da população; 

 

O teor da informação n.º 57/2019 produzida pela Divisão de Administração e 

Gestão de Recursos, cuja cópia se anexa e que passa a fazer parte integrante da 

presente proposta, onde atesta o cumprimento dos requisitos necessários para o 

efeito, nomeadamente a existência de lugares vagos no mapa de pessoal, e de 

cabimento orçamental para os encargos daí resultantes; 

 

Verifica-se que as regras atinentes à referida contratação permitirão o recrutamento 

de três trabalhadores para provimento de três postos de trabalhos, no regime de 

contrato de trabalho por tempo determinado, entendendo-se, por conseguinte, que 

se afigura assim pertinente, que o procedimento concursal a realizar viabilize a 

candidatura de trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, nos termos 

do disposto na atual redação do artigo 30.º da Lei Geral em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 25/2017 de 30 de maio, mediante expressa autorização do órgão executivo 

municipal, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

 

Em face do exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: 

 

 Autorizar, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 03 de setembro, na sua redação atualizada, a abertura de um 

procedimento concursal para três postos de trabalho, com vista a constituição 

de vínculo de emprego público por tempo determinado, na carreira de Técnico 

Superior, na área de Educação Física, com afetação à Divisão de Intervenção 

Social (DIS) do Município de Alcochete.» 

 

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

unanimidade, bem como, anexar a Informação, como Doc. 1. 

 

 

4.2 Atribuição de Ação Social Escolar 
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Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«No âmbito do estabelecido pelo artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), do Anexo I à da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, é competência da Câmara 

Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 

respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 

estudantes. 

 

De acordo com o estabelecido pela legislação em vigor e após a análise de todos 

os requerimentos e respetiva fundamentação documental, propõe-se a atribuição 

de Ação Social Escolar no escalão A a 29 alunos do ensino pré-escolar e a 64 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico. No escalão B a 22 alunos do ensino  

pré-escolar e a 72 alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

Assim sendo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere favoravelmente a 

atribuição de Ação Social Escolar aos alunos identificados, de acordo com a 

verificação de todos os processos de facto» 

 

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

unanimidade. 

 

 

4.3 Acordo de Colaboração com a Fundação João Gonçalves Júnior para a 

implementação da componente de Apoio à Família do Pré-Escolar e do 

1.º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Alcochete 

 

Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Dando continuidade à colaboração existente entre o Município e a Fundação João 

Gonçalves Júnior para a oferta do serviço CAF – Componente de Apoio à Família e 

considerando que nenhuma das partes denunciou o Acordo de Colaboração 
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presente neste Órgão Colegial na reunião do dia 12 de novembro de 2014 onde foi 

aprovado por unanimidade, somos a propor: 

 

A renovação do Acordo de Colaboração com a Fundação João Gonçalves Júnior 

para implementação do serviço CAF – Componente de Apoio à Família do  

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, sendo que a repartição de encargos já 

foi aprovada pela senhora vice-presidente, Maria de Fátima Soares, em substituição 

do senhor presidente, Fernando Pinto, conforme Despacho n.º 70/2019.» 

 

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

unanimidade. 

 

Não votou a senhora vice-presidente ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 69.º 

do Código do Procedimento Administrativo. 

 

 

4.4 Procedimento de Concurso Público para a “Aquisição de Viatura de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos” – Proc.º 1046/19/CP: 

 Aprovação do Relatório Final e Decisão de Adjudicação 

 Aprovação de Minuta de Contrato 

 Delegação de Competências no senhor presidente da câmara para 

notificação da decisão de adjudicação e Minuta de Contrato 

 

Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Por deliberação do órgão executivo de 24 de julho de 2019, foi tomada a decisão 

de contratar a empreitada mencionada em epígrafe. Neste seguimento decorreu o 

prazo para apresentação de propostas, o júri procedeu à análise das propostas, 

elaborou o relatório preliminar, remeteu o mesmo a todos os concorrentes para se 

pronunciarem ao abrigo do direito da audiência prévia, sem apresentação de 

pronúncias e elaborou o relatório final em 02 de setembro 2019, que se anexa. 
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De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 18/20018, de 

29 de janeiro (CCP) cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir 

sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório final, nomeadamente 

para efeitos de adjudicação. 

 

Assim proponho; 

 

1. Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do n.º 4 do artigo 148 e n.º 1 do 

artigo 76 do CCP: 

 Aprovação do Relatório Final, parte integrante da presente proposta, e 

consequentemente a adjudicação da aquisição à entidade Hydraplan – 

Manutenção e Comércio de Veículos, S.A. pelo valor de €148.250,00 (cento 

e quarenta e oito euros, duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA, 

com um prazo de entrega de 88 (oitenta e oito) dias. 

 

2. Que a Câmara Municipal delibere aprovar a Minuta do Contrato ao abrigo do n.º 

1, do artigo 98.º do CCP; 

 

3. Tendo em conta os critérios de eficiência, economicidade e celeridade que, 

densificando o princípio da boa administração, previsto no n.º 1, do artigo 5.º do 

Código do Procedimento Administrativo, devem conformar os processos de 

decisão e aquisitivos desenvolvidos pela autarquia, propõe-se que, ao abrigo do 

n.º 1, do artigo 109.º do CCP “Todas as competências atribuídas pelo presente 

Código ao órgão competente para a decisão de contratar podem ser delegadas, 

sem prejuízo do disposto na parte final no n.º 2, do artigo 69.º” do CCP seja 

delegado no senhor presidente da câmara o seguinte ato:  

 

a) Notificação da decisão de adjudicação (artigo 77 do CCP) 

 

“1. A decisão de adjudicação é notificada em simultâneo a todos os 

concorrentes, indicando-se, quando aplicável, o prazo de suspensão previsto no n.º 

3, do artigo 95.º ou na alínea a), do n.º 1, do artigo 104.º, conforme o caso.  
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2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente 

para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário para:  

 

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto 

no artigo 81.º;  

 

b) Prestar caução, se esta for devida, indicando expressamente o seu valor;  

 

c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos 

assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou 

condições da proposta adjudicada;  

 

d) Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reduzido a 

escrito;  

 

e) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constituição da 

sociedade comercial, de acordo com os requisitos fixados nas peças do 

procedimento e os termos da proposta adjudicada.  

 

3. As notificações referidas nos números anteriores devem ser acompanhadas do 

Relatório Final de análise das propostas.” 

 

b) Notificação da Minuta de Contrato (n.º 1, do artigo 100.º do CCP).» 

 

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

unanimidade, bem como anexar, o referido Relatório Final, como Doc. 2. 

 

 

4.5 Aprovação dos novos perímetros de proteção do Polo de Captação da 

Fonte da Senhora/Passil 

 

Pelo senhor vereador Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado foi apresentada a 

seguinte proposta: 
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«Considerando que: 

 

O Decreto-Lei n.º 382/99 de 22 de setembro, estabelece normas e critérios de 

delimitação de perímetros de proteção para as captações de águas subterrâneas 

destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das 

águas dessas captações. O referido diploma é aplicável a captações destinadas ao 

abastecimento público de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes 

ou cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia, pelo que todas as 

captações do sistema de abastecimento do Município de Alcochete são abrangidas 

pelo mesmo. 

 

Deste modo, no Polo de Captação da Fonte da Senhora/Passil, a desativação da 

captação CBR1 e a ativação da nova captação CR1 implicam a reformulação dos 

perímetros de proteção da captação FR3 (aprovados pela Portaria n.º 1188/2010 de 

17 de novembro) e a delimitação de perímetros de proteção para a captação CR1. 

 

Os estudos foram adjudicados a José Joaquim Quitério Costa – Unipessoal, Lda., 

tendo sido apresentados os documentos que se anexam: Reformulação do projeto 

de delimitação de perímetros de proteção da captação FR3; Projeto de delimitação 

de perímetros de proteção da captação CR1. 

 

Analisados os resultados apresentados nos documentos, consideram-se os 

mesmos concordantes com as normas legais, apresentando clara e explicitamente 

as zonas de proteção imediata, intermédia e alargada das captações, bem como as 

instalações e atividades interditas ou condicionadas no âmbito de cada uma delas. 

 

Refira-se que no caso da captação FR3, a zona de proteção imediata não sofre 

alterações, incidindo a reformulação apenas nas zonas de proteção intermédia e 

alargada. 

 

Propõe-se que: 
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Os referidos documentos sejam submetidos a análise e aprovação, para 

posteriormente, serem remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e 

publicados em “Diário da República”. 

 

Importa ainda referir que a aprovação destes documentos pela APA dará 

continuidade ao processo de licenciamento do Polo de Captação da Fonte da 

Senhora/Passil iniciado pelo Município de Alcochete em 2018.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar, a Reformulação do projeto de delimitação de 

perímetros de proteção da captação FR3; como Doc. 3 e o Projeto de delimitação 

de perímetros de proteção da captação CR1, como Doc. 4. 

 

 

4.6 Isenção do pagamento da utilização do Auditório do Fórum Cultural de 

Alcochete à Agência Portuguesa do Ambiente, para realização de 

ações de esclarecimento sobre avaliação de impacte ambiental do 

projeto do Aeroporto do Montijo 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«A Agência Portuguesa do Ambiente pretende levar a efeito, no Fórum Cultural de 

Alcochete, no próximo dia 5 de setembro, uma ação de esclarecimento sobre 

Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto do Aeroporto do Montijo e respetivas 

acessibilidades. 

 

Subjacentes os critérios de pluralidade e diversidade democráticas, concretamente, 

a garantia do acesso à informação e à participação pública, propõe-se a isenção do 

pagamento da utilização do auditório do Fórum Cultural de Alcochete à Agência 

Portuguesa do Ambiente, no valor de €550,09 (quinhentos e cinquenta euros e 

nove cêntimos) para que promova, no dia 05 de setembro, a referida ação de 

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

unanimidade. 

 

 

4.7 Trasladação de ossadas 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Considerando que: 

 

 A munícipe, Maria do Castelo Martins Raquel Batista requereu, através de 

ofício remetido dia 17.05.2019, à Câmara Municipal de Alcochete, a autorização 

para trasladação de ossadas de familiar sepultada no Cemitério de Rebocho 

para ossário no Cemitério de Alcochete; 

 

 Esta solicitação visa obter a prévia autorização do Município de Alcochete, que 

lhe permita dar o seguimento ao procedimento nas condições previstas no 

Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro; 

 

 Não se encontra qualquer impedimento na aceitação do pedido dado que não 

coloca em causa o supremo interesse público. 

 

Face ao exposto e de acordo com a informação técnica da DISU-SGC e parecer 

jurídico interno, propõe-se que seja deliberado a aceitação da referida proposta.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar, a informação iécnica e parecer jurídico, como 

Doc. 5. 
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4.8 Concurso de fotografia “Recantos de Alcochete” – Normas de 

Participação 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«A Câmara Municipal de Alcochete vai levar a efeito a segunda edição do concurso 

de fotografia “Recantos de Alcochete” com o objetivo de dar a conhecer a riqueza e 

beleza do concelho de Alcochete, fomentar a descoberta e a observação, partilhar 

diferentes olhares e perspetivas, estimular a criatividade e diversidade e fomentar 

ainda o aparecimento de novos valores na área da fotografia. 

 

O concurso está aberto a todas as pessoas maiores de 18 anos de idade, sendo 

que as fotografias/trabalhos devem refletir, quer pela sua composição ou 

enquadramento, o registo de situações, ações, património ou outros em que a 

intervenção da luz, do seu brilho e/ou reflexo, tenha expressão e impacto. 

 

Neste sentido, submetem-se a aprovação as Normas de Participação no concurso 

de fotografia “Recantos de Alcochete”.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar, as Normas de Participação; como Doc. 6. 

 

 

5. Apoios financeiros 

 

Não foram apresentadas propostas. 

 

 

6. Informações 

 

 Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foram apresentadas as 

seguintes informações: 
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1. Atividades do Setor de Cultura: agosto 2019 

 

«1.Atividades para o público em geral 

 

Exposição: A história da nossa história 

Local: núcleo sede do MMA 

Dias: 1 a 18 

Públicos: n.c. 

 

A Biblioteca vai a banhos 

Dias: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 

Local: Praia dos Moinhos – Biblioteca de Praia 

Horário: 10h30 e 15h00 

Nº de sessões: 9 

Públicos: 174 participantes (público em geral, crianças integradas em ATL’s) 

 

EXPOSIÇÃO - Visita guiada ao núcleo sede 

Local: núcleo sede do MMA 

Dia: 27 

Nº de sessões: 2 

Públicos: 42 

 

2.Atividades para famílias 

 

No 1.º sábado de cada mês… Era uma vez! | Dias comemorativos 

Título: Histórias de gatos, povos indígenas e artistas 

Dia: 03 

Local: Sala do Conto 

Horário: 11h00 e 15h00 

Nº de sessões: 2 

Públicos: 29 participantes (famílias) 
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Férias & leituras 

Ateliê de escrita criativa “Fábrica de fábulas” 

Dia: 07 

Local: Biblioteca da Junta de freguesia do Samouco 

Horário: 14h30 

Nº de sessões: 1 

Públicos: 16 participantes (alunos do 1.º ciclo).» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2. A Biblioteca vai a banhos 

 

«Pelo segundo ano consecutivo decorreu – entre 02 de julho e 31 de agosto de 

2019 – na Praia dos Moinhos, em Alcochete o projeto “A biblioteca vai a banhos”. 

Integrada na iniciativa da DGLAB, Bibliotecas de Verão 2019, a Biblioteca de 

Alcochete acompanhou os seus utilizadores e instalou-se na Praia dos Moinhos.  

 

Funcionou durante dois meses consecutivos, de segunda a sábado, em dois 

horários alternados de acordo com a preia-mar: das 14h30 às 18h30 [1 a 6 julho, 15 

a 20 de julho, 29 de julho a 3 de agosto, 12 a 17 de agosto (encerrada no feriado 15 

de agosto), 26 a 31 de agosto]; das 09h30 às 13h00 [8 a 13 de julho, 22 a 27 de 

julho, 5 a 10 de agosto, 19 a 24 de agosto].  

 

Durante o período de funcionamento da biblioteca de praia foram realizadas 17 

atividades de animação do livro e da leitura enquadradas pelo projeto “A Biblioteca 

vai a banhos”, da responsabilidade da equipa de Serviço Educativo da Biblioteca de 

Alcochete, contando com um total de 396 participantes (22 julho/19 de agosto). 

 

Animações do livro e da leitura 

2 de julho [terça-feira] | 15h00 > Histórias de ir à praia  21 participantes 

9 de julho [terça-feira] | 10h30 > Monstros na areia  38 participantes 

12 de julho [sexta-feira] | 10h30 > Um susto na praia   37 participantes 
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16 de julho [terça-feira] | 15h00 > Livros banhistas  19 participantes 

19 de julho [sexta-feira] | 15h00 > Bibliotecas veraneantes  6 participantes 

23 de julho [terça-feira] | 10h30 > Príncipes e princesas  47 participantes 

26 de julho [sexta-feira] | 10h30 > A corte vai a banhos  39 participantes 

30 de julho [terça-feira] | 15h00 > Bicharocos na praia  15 participantes 

2 de agosto [sexta-feira] | 15h00 > Histórias com bicho  38 participantes 

6 de agosto [terça-feira] | 10h30 > Brincadeiras na praia  42 participantes 

9 de agosto [sexta-feira] | 10h30 > Travessuras bem-dispostas  15 participantes 

13 de agosto [terça-feira] | 15h00 > Piquenique à beira-rio  18 participantes 

16 de agosto [sexta-feira] | 15h00 > Quem comeu o meu lanche?  13 

participantes 

20 de agosto [terça-feira] | 10h30 > No fundo do mar  13 participantes 

23 de agosto [sexta-feira] | 10h30 > Eu vi uma sereia!  14 participantes 

27 de agosto [terça-feira] | 15h00 > Praia com letras  14 participantes 

30 de agosto [sexta-feira] | 15h00 > À noite na praia   7 participantes 

 

Foram ainda realizadas outras atividades dinamizadas pela equipa do Serviço 

Educativo do Museu Municipal de Alcochete denominadas “Conhecer e brincar com 

o Património”, num total de 41 participantes (22 julho / 19 agosto) 

 

Conhecer e brincar com o Património 

15 de julho [segunda-feira] | 15h30 > Oficina de Arqueologia 2 participantes 

29 de julho [segunda-feira] | 15h30 > Foral, um livro muito especial 18 

participantes 

12 de agosto [segunda-feira] | 15h30 > Oficina de Arqueologia 11 participantes 

26 de agosto [segunda-feira]  | 15h30 > Foral, um livro muito especial 8 

participantes 

 

No âmbito da parceria com a Associação Mundo Inseparável, foram dinamizadas 

pelos alunos do Programa Erasmus atividades denominadas Jogos de equipa, com 

a presença de 20 participantes. 
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Jogos de equipa 

11 de julho [quinta-feira] | 16h00 – 18h30 > Jogos de equipa 2 participantes 

12 de julho [sexta-feira] | 16h00 – 18h30 > Jogos de equipa 3 participantes 

24 de julho [quarta-feira] | 16h00 – 18h30 > Jogos de equipa 7 participantes 

26 de julho [sexta-feira] | 16h00 – 18h30 > Jogos de equipa 8 participantes 

 

O total do público abrangido pelas atividades do programa de animação de “A 

biblioteca vai a banhos” perfaz 457 participantes. Importa referir que a grande 

maioria dos intervenientes eram oriundos de instituições de atividades de ocupação 

de tempos livres do concelho, tendo sido feita a divulgação, via e-mail, pela 

Biblioteca de Alcochete, junto dos responsáveis das mesmas. 

 

Relativamente ao serviço de empréstimo e consulta de periódicos registaram-se, 

em julho, 34 empréstimos de monografias e a leitura de 84 periódicos e no mês de 

agosto, 18 empréstimos de monografias e consulta de 156 periódicos. 

 

 Julho  

Público - 19 consultas  

Record - 26 consultas 

Expresso - 3 consultas 

Caras - 17 consultas 

Máxima - 6 consultas  

Visão - 13 consultas  

 

 Agosto 

Público - 33 consultas 

Record - 40 consultas 

Expresso - 9 consultas 

Caras - 41 consultas 

Máxima - 10 consultas 

Visão - 23 consultas.» 



Reunião de 2019.09.04  

Ata n.º 19 

20 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Registaram-se as seguintes intervenções: 

 

 Senhora Natalina: 

 

Relativamente ao parque infantil, perguntou quando iniciarão as obras, dado que, 

na anterior reunião realizada nesta localidade, o senhor presidente da Câmara 

afirmou que as mesmas teriam início no mês de maio último, o que na realidade 

não aconteceu. Ainda a propósito de obras, solicitou que executivo olhasse e 

fizesse mais pela Fonte da Senhora. 

 

A senhora vice-presidente referiu que nem sempre os projetos decorrem como 

programado, dentro dos prazos estabelecidos, existindo contratempos que não 

dependem do executivo. Contudo e como já referido pelo senhor vereador Pedro 

Lavrado, na presente reunião, brevemente decorrerão as obras de remodelação do 

parque infantil. 

 

Salientou que, o executivo terá certamente um olhar diferente para a Fonte da 

Senhora. 

 

 Senhora Guilhermina Veríssimo: 

 

Solicitou informação se na rua das Hortas, na zona a seguir ao muro, será efetuado 

estacionamento. 

 

O senhor vereador Pedro Lavrado informou que a zona referida, não tem espaço 

para estacionamento e passeio. Irá ter passeio, mas não será realizado já nesta 

intervenção; apenas será executado passeio na zona da paragem dos autocarros, 
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ou seja, completar o troço/espaço que falta até à paragem. Daí para a frente será 

realizado numa fase posterior. 

 

 

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 22:20 horas a senhora vice-presidente 

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

eu, Carla Oliveira Vilhais, técnica superior, subscrevo e assino. 


