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CURTAS

Autarquia doa edifício à Junta 
de Freguesia de São Francisco

Reuniões de Câmara 
realizam-se por 
vídeoconferência

Acesso a plantas de 
localização é gratuito

Livro “O que levas na canastra?” 
deu origem a exposição

O Executivo Municipal aprovou por unanimidade, na 
reunião de Câmara de dia 11 de dezembro de 2019, a 
doação do edifício que funcionou como Extensão do 
Centro de Saúde de Alcochete à Junta de Freguesia 
de São Francisco. 

Edifício doado à Junta de Freguesia de S. Francisco

Exposição “O que levas na canastra?”

O imóvel sito na avenida São Francisco de Assis nº40 foi construído em 
1980, com a doação de um terreno privado por acordo verbal e através do 
“esforço pessoal e financeiro da sua população e não com quaisquer bens do 
Município de Alcochete”, referiu o presidente da câmara, Fernando Pinto, 
que considera que: “a doação é feita no sentido de que ali se possa praticar 
algo que esteja relacionado com os cuidados primários de saúde”. Com a 
transmissão do edifício para a titularidade da Junta de Freguesia de São 
Francisco, a autarquia assegura uma resposta às necessidades e carências 
da população da freguesia, em termos de acesso a um posto médico mais 
próximo. O imóvel tem valor patrimonial tributário de €65.360,00, encon-
trando-se a doação do mesmo prevista na lei.#

A câmara municipal suspendeu, por tempo indeterminado, a realização de reuniões públicas 
nas várias freguesias e no edifício dos Paços do Concelho e deu início no dia 1 de abril à reali-
zação de reuniões por videoconferência. Esta medida visa cumprir com as recomendações das 
autoridades de saúde para que se mantenha a devida distância social e acontece num período 
em que se mantém o estado de emergência e em que os portugueses, na sua maioria, devem 
permanecer em casa.#

Através da aplicação Plantas de Localização pode aceder de forma gratuita às plantas de 
localização simples, plantas de localização para instrução de processos, extratos de plantas 
de ordenamento, condicionantes e RAN do Plano Diretor Municipal em vigor. A aplicação 
tem também informação relativa a cartografia topográfica, ortofotomapas e cadastro predial.  
Aceda às Planta de Localização em www.cm-alcochete.pt e pesquise por nome de rua, nú-
mero de polícia e por processo de edificação.# 

“O que levas na canastra?” é o título do livro concebido pelo Agrupamento de Escolas de Alcochete, e que deu nome à ex-
posição que esteve patente no Fórum Cultural de Alcochete de 10 de dezembro de 2019 a 11 de janeiro de 2020. A canastra 
levou 14 objetos que representam a identidade do concelho, nomeadamente, o barrete verde, ponte cais, bote Leão, fogaças, 
ânfora, saco de sal, São João Baptista, coroa do rei D. Manuel I, medalha do Círio dos Marítimos, Foral de Alcochete, estátua 
do Cavador, pórtico do Convento de São Francisco e pelourinho de Alcochete. O livro “O que levas na Canastra?” irá integrar 
a lista de candidaturas ao Projeto A Ler+ 2027.#

Autarquia 
tem Agenda 
Cultura 2020 
A câmara municipal criou a Agenda Cultura 2020, onde pode anotar tudo o que não pode es-
quecer, assim como um conjunto de informações sobre a programação cultural regular pro-
movida pela autarquia. A Agenda Cultura 2020 está à venda e pode ser adquirida pelo valor 
de €3,00 na Biblioteca de Alcochete, no Fórum Cultural de Alcochete, no Museu Municipal 
de Alcochete (Núcleo Sede) e no Posto de Turismo. #

Sabia que pode adquirir a Agenda Cultura 2020 em diferentes 
equipamentos municipais?

Câmara inicia 
processo de 
classificação 
do fórum
A proposta de classificação de Interesse 
Municipal do Fórum Cultural de Alcochete 
foi apresentada em reunião de câmara, e 
aprovada por unanimidade, pelo executivo 
municipal e pela assembleia municipal, na 
sessão ordinária do dia 13 de fevereiro. O 
procedimento de classificação do imóvel da 
propriedade do município, sito na praça da 
Cultura n.º 87, permite valorizar, e proteger 
um local de referência, com grande signifi-
cado cultural para o município.
O processo prevê a criação de uma área de 
proteção do espaço público envolvente, e a 

inclusão de um poço e de um tanque. A rea-
bilitação exterior e arranjo paisagístico será 
possível com a candidatura do município ao 
Programa POR 2020 que financia 50% do 
valor da requalificação, com um valor total 
de cerca de €929.000,00.#
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Associação dos 
Comerciantes tem 
subdelegação em 
Alcochete

Editorial

A Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal inaugurou no 
dia 13 de dezembro de 2019 uma subdelegação que está aberta às sextas-feiras num espaço 
disponibilizado pelo Município de Alcochete, no edifício da Casa do Povo de Alcochete. 

Fernando Pinto, Francisco Carriço e Vasco Pinto na nova subdelegação da ACISTDS em Alcochete

Estimados munícipes,

Estamos a viver em todo o mundo uma situação nova, 
diferente e sobretudo cheia de interrogações e medos.
O Coronavírus COVID-19 não se fez anunciar e marca 
a sua presença criando cenários de elevada preocupação. 
No entanto, entendo que a serenidade e o sentido de res-
ponsabilidade que temos vindo a manter com a criação 
do nosso Plano de Contingência e as medidas preven-
tivas e de apoio para já tomadas demonstram bem que 
para nós aquilo que de facto é essencial é salvaguardar 
as nossas populações.
Temos um problema e isto é inegável. Este é de facto 
um momento que requer de todos nós um sentimento de 
comunidade, de partilha de vida em sociedade, e em que 
cada um de nós tem como sua obrigação e sentido de 
responsabilidade, contribuir para a proteção de todos.
A autarquia, também com o objetivo de aliviar os orça-
mentos das famílias e empresas neste período tão difícil, 
vai reduzir por tempo indeterminado em 35% a tarifa 
total da água para consumo doméstico e 30% para con-
sumo não doméstico.
Continuamos também a confecionar e distribuir as re-
feições sociais escolares e reforçámos o apoio social 
junto da população mais vulnerável com a entrega de 
bens essenciais e medicamentos, em articulação com os 
serviços de saúde.
Mantemos todas as medidas até aqui tomadas, com 
particular destaque para a lavagem, limpeza exterior e 
desinfeção dos contentores de deposição de resíduos 
indiferenciados, assim como dos espaços públicos 
do concelho.
O município está permanentemente a avaliar a situação 
e tomará outras medidas que venham a ser necessárias, 
quer no âmbito da segurança e higiene pública, quer no 
apoio às famílias e empresas.
Para já, quero deixar o meu mais sentido reconhecimen-
to a todos os nossos colaboradores, aos nossos comer-
ciantes, empresários, autoridades de saúde, bombeiros, 
Guarda Nacional Republicana e população em geral pela 
forma construtiva, empenhada e determinada com que 
estão a viver este particular momento.
Ultrapassar estas adversidades requer de todos nós um 
grande sentido de cidadania que os portugueses já de-
monstraram em outras ocasiões. Voltaremos com o mes-
mo empenho e determinação com que temos pautado o 
nosso caminho e estou convicto de que o futuro voltará 
a sorrir-nos.

Agora é hora de ficar em casa. Protejam-se… por vós, 
por nós, POR TODOS!
 

 
Com um abraço de amizade do vosso presidente. 

 
Fernando Pinto

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ALCOCHETE

Alunos do Agrupamento de Escolas de Alcochete

“Por + Oxigénio” 
planta árvores 
no Passil

Numa parceria com o Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
a câmara municipal promoveu esta ação de sensibilização 
para as questões ambientais, a importância de um planeta 
mais limpo, assim como, mobilizar a comunidade para a re-
novação dos espaços verdes.
A iniciativa integrou ainda uma aula do Yoga Sámkhya pelo 
Áshrama Alcochete - Centro do Yoga, da Confederação 
Portuguesa do Yoga.#

O presidente da câmara municipal, 
Fernando Pinto, o presidente da direção da 
ACISTDS, Francisco Carriço, e o vereador 
Vasco Pinto, procederam à inauguração do 
espaço com o descerramento de uma placa 
identificativa e da entrega simbólica das 

chaves das instalações. “Penso que está aos olhos de todos o esforço, o 
empenho e as iniciativas que temos vindo a desenvolver na preservação do 
comércio tradicional, muitas das vezes sem estarmos a pedir algo em troca 
porque entendemos que a nossa vila, o nosso concelho são propícios ao co-
mércio tradicional”, referiu o presidente da câmara municipal.#

Alunos do Agrupamento de Escolas 
de Alcochete, pais e encarregados de 
educação, funcionários da autarquia e aos 
quais se juntaram a Vereadora Maria de 
Fátima Soares e o Vereador Pedro Lavrado, 
participaram na iniciativa “Por + Oxigénio”, 
que decorreu no Passil, a 18 de janeiro último. 
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Uma das maiores vozes do fado e uma das artistas portuguesas com maior projeção 
internacional, Carminho apresentou, no passado dia 6 de março, no Fórum Cultural de 
Alcochete, o seu mais recente trabalho discográfico “Maria”, num concerto em que não 
foram esquecidos alguns dos seus mais conhecidos temas.

Alcochete rendeu-se a “Maria” de Carminho

Depois de uma longa digressão internacional a “Maria 
tour” chegou a Portugal e em Alcochete o espetáculo foi 
especial e intimista ao ponto de ser curta a distância entre 
o palco e a plateia numa sintonia entre quem ama cantar e 
quem aprecia ouvir essa canção tão nossa, o fado, e as suas 
variações e interpretações.
Carminho entrou em palco a capella com um fado da sua 
autoria, letra e música, “A Tecedeira”. Perante uma plateia 
rendida, o concerto seguiu o alinhamento previsto, com “O 
Menino e a Cidade”, entre temas (re)conhecidos por todos 
como “Bom Dia, Amor (carta de Maria José)”, “Chuva no 
Mar” ou “Uma vida noutra Vida”.
“Estrela” foi uma surpresa para alguns! Só com a guitarra, 
Carminho conduziu a plateia por um novo caminho musical 
e conquistou com um dos temas de “Maria” que é também 
o seu primeiro nome, um disco muito íntimo e produzi-
do por ela.
O concerto de Carminho foi uma iniciativa integrada nas 
comemorações do Dia Internacional da Mulher.#

Carminho passou por Alcochete 
e encantou com a sua “Maria”

Carnaval 
das escolas 
saiu à rua em 
Alcochete e 
Samouco

Em Alcochete 
“A Música vai à 
Escola”

Desfiles de Carnaval em Alcochete e Samouco

A câmara municipal desafiou a comunidade educativa da 
rede pública, privada e solidária, para participarem no habi-
tual desfile de carnaval das escolas, que este ano se realizou 
no dia 21 de fevereiro. Crianças, educadores, professores 
pais e avós brincaram, pregaram partidas, participaram em 
animadas coreografias nos desfiles que se realizaram nas 
ruas de Alcochete e Samouco. Em Alcochete aderiram à ini-
ciativa o CIRE – Camp In Reggio Emilia, Colégio Quinta 
do Concelho e Colégio Planeta Brilhante, e no Samouco 
participaram no desfile de carnaval as crianças do Jardim de 
Infância, da Escola Básica do 1.º Ciclo, e ainda o CENSA – 
Centro Social de São Brás do Samouco, numa organização 
da Junta de Freguesia do Samouco e do Agrupamento de 
Escolas de Alcochete com o apoio da Câmara Municipal 
de Alcochete.# 

Com o projeto “A Música vai à Escola” a autar-
quia assegura a pré-iniciação musical às crian-
ças dos Jardins de Infância do Agrupamento de 
Escolas de Alcochete. As sessões são asseguradas 
pelo CRAM – Conservatório Regional de Artes do 
Montijo e estão a ser muito bem recebidas pelas 
crianças e professores. “São 12 turmas do pré-
-escolar que embarcaram neste desafio, no início 
do presente ano letivo. As aulas estão a cargo do 
Conservatório Regional de Artes do Montijo, o 
que nos tranquiliza quanto à qualidade de con-
teúdos lecionados pelos excelentes professores, 
uma vez que o CRAM é sem dúvida uma grande 
referência nesta área pelo seu profissionalismo!”, 
diz a vereadora com o pelouro da Educação. Para 
Maria de Fátima Soares a música tem um papel 
fundamental na formação das crianças: “através da 
música a criança socializa, aprende, desenvolve a 
linguagem a concentração… enfim a música traz 
imensos benefícios”. “Este projeto é uma grande 
mais-valia para o crescimento intelectual e harmo-
nioso dos nossos alunos mais pequenos”, sublinha 
a autarca.# 
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Seniores do concelho com o presidente da câmara Fernando Pinto e a vereadora Maria de Fátima Soares, no I Grande Festival Taurino.

A autarquia desafiou os seniores do concelho a assistirem, de forma gratuita, 
ao I Grande Festival Taurino realizado na Praça de Toiros de Alcochete, no 
dia 7 de março, que reverteu a favor do Grupo Desportivo Alcochetense. Em 
praça estiveram os cavaleiros António Teles, Luís Rouxinol, Gilberto Filipe, 
João Ribeiro Telles, Francisco Palha, António Prates e Mara Pimenta, e as  
pegas estiveram a cargo dos grupos de Forcados Amadores de Alcochete e 
do Aposento da Moita. 
O mês de fevereiro foi dedicado à folia com o almoço/convívio seguido 
de baile de Carnaval, que aconteceu no dia 20 de fevereiro, na sede do 
Rancho Folclórico do Passil, em que estiveram presentes aproximadamente 
30 seniores e o presidente da câmara, Fernando Pinto, e a vereadora Maria 
de Fátima Soares. O presidente da câmara recordou no almoço que a ini-
ciativa promove a partilha de experiências e é fundamental para o convívio 
com os seniores: “o compromisso deste executivo passa pela promoção da 
proximidade com as pessoas, e ouvir as suas preocupações para trabalhar-
mos de forma muito afincada para encontrarmos as melhores soluções”. 
Nos dias 5 e 6 de fevereiro os seniores visitaram também o Museu Nacional 
dos Coches em Lisboa, uma atividade cultural que permitiu descobrir um 
pouco da história do nosso país. No dia 7 de janeiro, o ateliê de culinária 
na Padaria Popular incentivou a confeção de bolos regionais e a partilha de 
memórias com um showcooking de bolo-rei.
O programa Seniores + Ativos é desenvolvido no âmbito do Plano Municipal 
Sénior e é dirigido à população sénior, para a promoção de um envelheci-
mento ativo através da realização de atividades que decorrem durante o ano 
inteiro no concelho. #

Programa promove 
envelhecimento ativo
O programa Seniores + Ativos continua a fazer parte da 
vida dos seniores do concelho, através das atividades 
culturais e sociais desenvolvidas pelo município. 

Todos juntos no “Não à Violência nas Escolas e no Desporto”

No dia 14 de fevereiro, o Grupo Desportivo Alcochetense foi palco da 
iniciativa “Não à Violência nas Escolas e no Desporto” em que mais de 
2600 crianças e jovens do Agrupamento de Escolas de Alcochete (AEA) 
criaram uma moldura humana com a expressão “Não à Violência”

Dizer “Não à 
Violência nas 
Escolas e no 
Desporto”

Promovida pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em parceria com a Câmara Municipal de 
Alcochete, Grupo Desportivo Alcochetense, Agrupamento de Escolas de Alcochete, Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Bombeiros Voluntários de Alcochete e Proteção Civil, a inicia-
tiva realizou-se num dia simbólico, Dia dos Namorados, e a vereadora Maria de Fátima Soares apro-
veitou a ocasião para referir junto das crianças, jovens e pais “como é importante falar destes temas em 
casa e na escola.” 
Juntar todos os parceiros, entidades e autarquias é uma das missões que Ricardo Samouqueiro, co-
mandante do Destacamento Territorial do Montijo da GNR, que assume também o Posto Territorial de 
Alcochete, considera fundamentais desenvolver na comunidade e expandir a outros concelhos.
A diretora do AEA, Cristina Alves, afirmou que devemos “construir um mundo de paz”, e incentivar 
o combate à violência “dos nossos alunos, dos mais pequenos aos jovens”, enquanto a presidente da 
CPCJ de Alcochete, Teresa Santiago, acredita que “cada vez mais temos de criar iniciativas em conjun-
to” que permitam acabar com a violência nas escolas.#
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#Alcochete Ativo em Casa
Aulas orientadas por técnicos de desporto da câmara municipal que 
o ajudam a manter-se em forma e saudável. São três aulas semanais 
divulgadas na página do faceboook #Alcochete e posteriormente no 
canal do youtube do município.
Temos encontro marcado às 9h30:
2ª feira: Cardio /Treino Funcional / HIIT (Treino Intervalado de Alta 
intensidade)
4ª feira: ABS (abdominais)/ GAP (glúteos, abdominais e pernas) / 
Reforço Muscular
6ª feira: Pilates / Postura e Relaxamento / Stretching (alongamentos)
Para os fins de semana preparamos um plano de treino para realizar 
sempre que queira, nunca esquecendo a consciência corporal e as 
suas limitações. Durante o treino é importante a ingestão de água.

Cinema
O Jornal Público e a FOX uniram-se em tempos de epidemia, e 
todos os dias sugerem-lhe um filme ou uma série. Consulte a pro-
gramação online em https://parceiros.publico.pt/sites/agendafox/#/

A Medeia Filmes criou a “Quarentena Cinéfila”, com a exibição onli-
ne às terças, quintas e sábados, entre as 12h00 e as 24h00, de forma 
gratuita. Mais informações em www.medeiafilmes.com

Teatro
O Teatro Nacional D. Maria II vai até si todas as sextas e sábados, 
às 21h00, com um espetáculo online com produções e coproduções 
que subiram ao palco do D. Maria II nos últimos anos. Os vídeos ficam 
disponíveis, para ver ou rever a qualquer altura. Mais informaçoes em: 
www.tndm.pt/pt/calendario/d-maria-ii-em-casa/.

O Teatro Politeama transmite através da sua página no facebook os 
grandes musicais e outras produções de Filipe La Féria que estiveram 
em cena nesta mitica sala de espetaculos de Lisboa. Para assistir em 
https://www.facebook.com/teatro.politeama/ .

O Teatro Aberto também leva o teatro ao mundo digital e exibe al-
gumas das peças que esiveram em cena atavés do site 
www.teatroaberto.com .

Literatura
“Leituras ao ouvido” é a proposta da Casa Fernando Pessoa, 
dedicada a todos aqueles que estão afastados das redes sociais. 
Escute poemas e textos curtos, e ligue-se à poesia a partir das 16h00. 
Inscrições das 10h00 às 14h00 através do 914 342 537.

Televisão
Com “Artistas em Rede” a RTP leva vários artistas das suas casas 
até à sua, durante o período de quarentena. Todos os sábados, às 
23h00 e depois fica disponível em https://www.rtp.pt/play/p7034/
e464200/artistas-em-rede. A estreia no dia 28 de março reuniu 
Salvador Martinha, Mário Daniel, Luísa Sobral, Hugo Sousa, Blaya, 
Joka e Rita, Bruno Ferreira, Pedro Abrunhosa e Alfredo Brito. 

#FiqueEmCasa 
mas com atividade

Se precisar ligue-nos:

Geral 
Tel.: 212 348 600/1

Desenvolvimento Social e Saúde
E-mail: desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt
Tel.: 21 234 86 46    Telm.: 914 431 630

Taxas e licenças
E-mail: taxas.licencas@cm-alcochete.pt 
Tel.: 21 234 86 00

Tesouraria
E-mail: tesouraria@cm-alcochete.pt
Tel.: 21 234 86 00    Telm.: 910 786 846  ou  912 194 757

Águas
E-mail: atendimento.agua@cm-alcochete.pt
Tel.: 21 234 86 70

Desporto, Juventude e Movimento Associativo
E-mail: dis.sd@cm-alcochete.pt    Tel.: 21 234 86 49

Educação
E-mail: escolas@cm-alcochete.pt    Tel.: 21 234 86 45

Gestão Urbanística
E-mail: dat.atendimento@cm-alcochete.pt  ou
dat@cm-alcochete.pt    Tel.: 21 234 86 25

Nestes tempos em que temos de ficar em casa, pela nossa saúde e pela saúde dos 
outros, temos de ter alguma criatividade para nos mantermos ativos. Sugerimos filmes, 
livros, música, teatro, exposições, visitas virtuais e alguns exercicios desportivos. 

Museus
E porque não uma visita virtual ao Museu Nacional de Arte Antiga, 
que reúne uma coleção com tesouros nacionais e obras de referên-
cia, da pintura ao desenho, ourivesaria, e muito mais, de onde se des-
tacam os Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, que pode ago-
ra visitar online através do site do museu www.museudearteantiga.pt.

Educação
Google Atelier Digital - cursos gratuitos online com certificação, di-
recionados para o mundo digital com várias temáticas: “Introdução ao 
código”, “Aumente a produtividade no trabalho”, “Introdução à aprendi-
zagem automática”, “Comunicação empresarial” e “Princípios do mar-
keting digital”. Mais informações em www.learndigital.withgoogle.com.

Vamos aprender sobre o planeta? Esta é a proposta da 
Associação Natureza de Portugal e a WWF que disponibilizam 
sessões de educação ambiental virtuais para crianças e adultos.  
A iniciativa está disponível até dia 6 de abril no site www.natureza-
-portugal.org/our_planet/educacao.

Aulas de guitarra – A Fender está a oferecer a aspirantes a mú-
sicos, em todo o mundo, a oportunidade de aprenderem guitarra, 
baixo e ukulele, de forma gratuita. A oferta é limitada aos primei-
ros cem mil, através da plataforma da marca, a Fender Play em  
www.fender.com/playthrough.

Para os 
mais novos
CoronaKids é um site lúdico-pedagógico criado pela editora Ideias 
com História, em parceria com a Direção Geral de Saúde. Neste site 
pode em conjunto, com as crianças descobrir o que é o COVID-19 de 
forma divertida, e encontrar curiosidades, jogos, vídeos e atividades 
sobre o novo coronavírus. Mais informações em www.coronakids.pt.

Onde Está o Wally? Está no Canal Panda, aos sábados e domingos 
às 11h30 e às 20h45. A série de desenhos animados companha o fa-
moso rapaz da t-shirt às riscas vermelhas e óculos redondos nas suas 
peripécias do dia a dia. 

LeYa histórias ao deitar! Todas as noites, às 21h00, no instagram 
da @leya_portugal, um conjunto de autores lêem-se histórias dedi-
cadas aos mais novos, para ajudar na hora de ir para a cama. As his-
tórias estão disponíveis em LeYaOnline , e na página de instagram  
@leya_portugal.

Vá para 
fora cá dentro
A Google Arts e Culture uniu-se a mais de 500 museus que em 
conjunto, oferecem visitas virtuais a museus de renome, incluindo 36 
museus portugueses. Pode ver a Noite Estrelada de Van Gogh no 
MoMA The Museum of Modern Art, e descobrir os clássicos intem-
porais do Renascimento italiano na Galeria degli Uffizi, em Florença. 
Visite os museus em www.artsandculture.google.com/. Veja os seus 
animais favoritos no jardim zoológico através de filmagens em tempo 
real. Conheça o Zoo de San Diego, nos Estados Unidos da América 
através do site www.zoo.sandiegozoo.org/. Descubra o icónico 
Museu do Louvre, o maior museu de arte do mundo e um monumen-
to histórico em Paris. Disponível online, sem filas em www.louvre.fr/ .

Na cozinha 
com a nossa 
história e a 
doce fogaça

E que tal uma fogaça de Alcochete? Bolo tradicional e sempre pre-
sente na Festa do Círio dos Marítimos, a fogaça nasce de uma pro-
messa ligada à fé dos cristãos. Conta a lenda que em tempos idos, 
quando os homens se fizeram ao mar, surgiu inesperadamente um 
vendaval muito forte, e que um barqueiro sentindo-se a naufragar su-
plicou à Virgem Santíssima proteção. A fé com que fez o seu pedido 
foi tão grande que a Senhora surgiu do monte da Atalaia e o vendaval 
amainou, permitindo ao barqueiro e à sua tripulação chegarem sãos 
e salvos a Alcochete. Como reconhecimento foram em procissão à 
Atalaia oferecer à Virgem uma bandeira, uma miniatura do barco e 
uma bola morena adocicada, cozida com o fogo da Atalaia, a que de-
ram o nome de fogaça. Em “Eu... a culinária tradicional de Alcochete 
apresento-me” Odília Costa Pina conta a história da fogaça e Maria 
Antónia Leitão deixa a sua receita desta bola morena. (as quantida-
des foram ajustadas da receita original) Depois de ler um pouco so-
bre a nossa história... mão na massa!

Farinha de Trigo – 500g
Açúcar amarelo – 250 g
Canela em pó – 1 colher sopa
Manteiga – 150 gr
Água – 120ml
Raspas de 2 Limões

Junte no mesmo recipiente a farinha, o açúcar amarelo, a raspa dos 
limões e a canela, misturando tudo muito bem. Adicione a manteiga 
derretida e metade da água. Amasse ao soco como se fosse a massa 
do pão. Parta a massa em forma de bolas e pincele com gema de ovo, 
faça uns golpes laterais, de cima para baixo, para decorar, e leve ao 
forno para cozer, a 200ºC por mais ou menos 15 minutos. 

ACONTECE
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Mercado do Samouco com novas dinâmicas

Organizada pela câmara municipal, a iniciativa integrou as comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, e pretendeu criar novas dinâmicas no mercado através de iniciati-
vas que atraem os munícipes para os mercados, e apostam no comércio local. A dinamização 
do mercado e dos produtos locais foi possível com a participação dos vendedores da fregue-
sia que disponibilizaram os produtos confecionados pelo Chef Pedro Leite. 

Pedro Leite participou no programa de culinária da TVI, e reside na freguesia do Samouco, 
que já acolheu outras iniciativas de culinária, como a realizada no dia 31 de outubro de 2019, 
no CENSA – Centro Social de São Brás do Samouco. 
O evento contou ainda com oferta de flores pelo presidente da câmara Fernando Pinto, pela 
vereadora Maria de Fátima Soares e os vereadores Pedro Lavrado e Vasco Pinto.#

Samouco recebeu showcooking 
com produtos locais

Município apoia 
estudo sobre 
aves migratórias 
no estuário

Câmara celebra 
protocolo com a 
Secretaria Geral 
da Administração 
Interna

O acordo de colaboração entre as duas entidades foi apro-
vado, por unanimidade, na reunião de câmara que decorreu 
no dia 18 de março nos Paços do Concelho, e permite a um 
conjunto de biólogos as condições necessárias para a rea-
lização de um trabalho de estudo sobre as aves migratórias 
no estuário do Tejo.
O acordo pressupõe a isenção de qualquer pagamento, exis-
tindo no entanto algumas contrapartidas para o Município, 
“tais como a realização de palestras e a publicação de ar-
tigos no jornal municipal ou nos meios que se entenderem 
convenientes”, referiu o vereador da Cultura e Identidade 
Local, Vasco Pinto.

Na reunião de 18 de março último, a câmara municipal 
aprovou, por unanimidade, estabelecer um protocolo com 
a Secretaria Geral da Administração Interna referente à dis-
ponibilização de serviço de conectividade à Rede Nacional 
de Segurança Interna. De acordo com o teor da proposta, “a 
Rede Nacional de Segurança Interna é a rede de comunica-
ções segura do Ministério da Administração Interna e que 
assenta num sistema de cooperação, partilha de serviços e 
gestão coordenada, integrada e de alto débito, capaz de su-
portar dados, voz e imagem, disponibilizada aos Serviços e 
Forças de Segurança e restantes organismos do Ministério 
da Administração Interna, sendo a mesma gerida pela 
Secretaria Geral da Administração Interna”. Este serviço é 
disponibilizado a título gratuito e permite o acesso segu-
ro à informação relativa à afluência às urnas e aos resulta-
dos eleitorais apurados no escrutínio provisório da SGAI, 
o acesso ao Sistema de Contraordenações de Trânsito da 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ou o acesso 
às aplicações da Direção Geral das Autarquias Locais, entre 
outros, evitando assim os tradicionais acessos não seguros 
disponíveis através da internet.#

A câmara municipal vai ceder, por um 
período de um ano, uma das salas do 
Fórum Cultural de Alcochete ao Centro 
de Estudos do Ambiente e do Mar da 
Universidade de Aveiro, para apoiar um 
trabalho de investigação que a instituição 
está a desenvolver no estuário do Tejo.

O Mercado do Samouco recebeu um showcooking e degustação no dia 7 de março, pelo Chef Pedro Leite que confecionou pratos 
diferenciados, um creme branco com croutons e presunto tostado, arroz de cabidela de choco e escabeche de bochecha de porco que 
foram degustados com agrado pela população.

 “A Universidade de Aveiro, através do Centro de Estudos 
do Ambiente e do Mar, desenvolve um vasto e diversificado 
conjunto de atividades e estudos sobre ecologia e conser-
vação de aves migratórias no estuário do Tejo, muito profí-
cuos para a sustentabilidade ambiental desta zona estuari-
na, tão relevante para o concelho de Alcochete”, salientou 
Vasco Pinto.#

Biólogos estudam aves do Tejo

ACONTECE



8 JORNAL DO MUNICÍPIO

Tarde de gala no Fórum 
Cultural de Alcochete

O 15 de Janeiro é a data mais importante do Município de Alcochete – 
comemora-se a Restauração do Concelho - e à cerimónia de atribuição 
das medalhas municipais reserva-se a solenidade que o momento exige, 
este ano enquadrada numa gala que lotou o Fórum Cultural de Alcochete.

Maria Manuela Pardal Pereira Reis e Maria Goreti Tavares Ribeiro foram distinguidos com a Medalha Municipal de Bons Serviços 

Homenagem à Banda de Alcochete Pe. Jorge Almeida, Norberto Marques Barão e  
Maria da Piedade Policarpo receberam Medalha da Restauração

Maria José Duarte e Jorge Alexandre Serra foram homenageados com a  
Medalha de Mérito Desportivo

No dia 19 de janeiro as cortinas do auditório do Fórum 
Cultural de Alcochete abriram para um espetáculo muito 
diferente de todos os que já se realizaram naquele palco. 
O presidente da câmara, Fernando Pinto, lembrou o moti-
vo de celebração desta data tão importante para Alcochete: 
“Não permitimos que o nosso passado seja algo que se  
ignore, (…) por isso, é imprescindível o nosso empenho e 
determinação no exercício das nossas funções, pois às mu-
lheres e homens do nosso concelho, que ao longo do tempo 
foram reescrevendo estes capítulos, devemos a nossa leal-
dade e a nossa memória”.

Município comemorou 
122 anos da Restauração 
do Concelho

“Na verdade, a lealdade marca a forma como estamos na 
política, contudo não é menos verdade que a política só é 
séria se porventura tiver memória. Com isto, afirmo convic-
tamente, que é nosso dever invocar e homenagear todos os 
homens e mulheres que, de uma forma ou de outra, não só 
contribuíram para o bem-estar da comunidade, como tam-
bém são referências para as futuras gerações”, sublinhou 
Fernando Pinto.
Antes da entrega das medalhas municipais a câmara muni-
cipal homenageou a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 
1898, pelo fantástico percurso da banda de Alcochete, com 
os primeiros prémios conquistados em muitas competições 

nacionais e internacionais, o último dos quais no Concurso 
de Bandas Filarmónicas de Braga.
A orquestra de câmara do CRAM – Conservatório Regional 
de Artes do Montijo assegurou o alinhamento musical da 
cerimónia com a interpretação de temas de compositores 
como George Gershwin, De Curtis e Giusepe Verdi, bri-
lhantemente interpretados pela soprano Ana Cosme. Ao 
piano, Tomás Matos ofereceu ao público a sua interpretação 
de Federico Longás e Robert Schumann. E no final a inter-
pretação do Hino da Restauração foi cantado em uníssono, 
pelo público presente.#

REPORTAGEM
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Alinhamento musical pela Orquestra do CRAM 

Ao piano Tomás Matos interpretou composições de Federico Longás  
e R. Schumann

José Manuel Duarte, José Manuel Raminhos e Ricardo Samouqueiro 
receberam a Medalha da Restauração

Cândido Perinú, presidente da direção do Aposento do Barrete Verde 
recebeu a Medalha D. Manuel I, atribuida à Instituição

A soprano Ana Cosme deslumbrou com a sua interpretação de “La Traviata 
– Brindise” 

Como é tradição, a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 apresentou cumprimentos às autarquias e associações de Alcochete no dia 15 
de janeiro e festejou o 122.º aniversário com a realização, no dia 18 de janeiro, da sessão solene em que foram homenageados os sócios.

Sessão Solene da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 Banda apresentou cumprimentos à câmara municipal

Estiveram presentes na sessão solene, o presidente da câ-
mara e os vereadores, o presidente da assembleia munici-
pal, a representante da Junta de Freguesia de Alcochete, os 
órgãos sociais da Imparcial, dirigentes associativos, sócios 
e outros convidados.
“O dia de hoje assume uma importância refetiva quer para o 
município, quer para a Sociedade Imparcial. Se por um lado 
festejamos a Restauração do Concelho, por outro comemo-
ramos os 122 anos de existência de uma das mais prestigia-

das instituições do concelho”, disse o presidente da câmara 
municipal.
Fernando Pinto deu conta da emoção que preside à sessão 
solene: a “paixão” pela música, “a paixão pelo trabalho ex-
traordinário que as sucessivas gerações garantiram ao lon-
go destes 122 anos de existência, a paixão pelas artes e pela 
nossa terra e a nossa gente”.
“É um momento indescritível ver reunidos neste salão em-
blemático e nobre muitos associados, amigos, simpatizan-

Sociedade Imparcial festejou o 
15 de Janeiro de 1898

tes, membros de cada uma das valências da instituição, seus 
familiares e convidados”, disse. 
O autarca referiu ainda o apoio do Município à participa-
ção da Banda da Sociedade no concurso de bandas filar-
mónicas em Braga, no qual foi vencedora e encerrou a sua 
intervenção com um agradecimento aos anteriores e atuais 
órgãos sociais.#

REPORTAGEM
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“A Assembleia 
Municipal deveria 
ter um papel mais 
importante na 
tomada de decisões”

Entrevista ao Presidente da Assembleia Municipal 
Mário Catalão Boieiro

Mário Catalão Boieiro encara a presidência do órgão fiscalizador da atividade camarária como um desafio e manifesta grande confiança 
na forma de atuação e resolução dos problemas pelo executivo municipal.

Como interpreta a função do Presidente da Assembleia 
Municipal?

Em outubro de 2017, quando iniciei as minhas funções, afir-
mei que procuro no dia a dia exercer-las de forma mais ade-
quada para a melhoria da minha terra e encaro-as com sentido 
de responsabilidade. Permitam-me que use este espaço para 
agradecer a forma como os deputados municipais intervêm 
nas reuniões da Assembleia Municipal, o que torna o exercí-
cio das minhas funções mais fácil e simples. O desafio está 
relacionado com a mudança de mentalidades. No início do 
mandato, a maioria dos membros da Assembleia Municipal 
foram rotulados de inexperientes, pela sua juventude e inex-
periência política. O que é curioso nessas afirmações é que 
foram feitas por quem defende muito a incorporação dos jo-
vens nas discussões dos temas políticos e sociais. O que deve 
preocupar quem exerce funções políticas é o elevado nível 
de abstenção, ou por outras palavras, a falta de motivação 
que os eleitores têm para sair de casa para votar. Isso sim é o 
maior desafio que se tem no exercício de funções políticas.

Quais os principais desafios para o Município de 
Alcochete ao nível de crescimento populacional, questões 
ambientais e de preservação das tradições locais?

Ao nível do crescimento populacional, o maior desafio para 
o município é manter a pressão urbanística controlada e 
devidamente estruturada. Está em elaboração a revisão do 
PDM de Alcochete, um instrumento fundamental no desen-
volvimento do concelho que deverá ser bem explicado aos 
munícipes, onde estão definidos fatores de desenvolvimento, 
e nesse sentido é importante a participação dos munícipes 
na discussão de tão importante documento. O que não deve-
mos nunca confundir é desenvolvimento com crescimento 
populacional. Desenvolvimento são melhores serviços, me-
lhor qualidade de vida e o parque habitacional controlado, 
considerando os princípios sustentáveis, nos capítulos social 
e ambiental. No capítulo das questões ambientais o maior 
desafio está relacionado com a concretização do aeroporto 
do Montijo. Este projeto terá grandes impactes ao nível am-
biental e tenho dúvidas se as medidas mitigadoras propostas 
vão anular o impacte negativo sobre as questões ambientais. 

Integrado na Área Metropolitana de Lisboa, e tão perto 
da capital, conseguirá Alcochete acompanhar o ritmo e 
“modernizar-se” sem perder a sua identidade?

Esse é o maior desafio que se coloca no presente. Alcochete 
tem características que o tornam apelativo a quem o visita. 
Hoje colocam-se grandes desafios a quem vive nesta linda 
localidade, fruto da elevada pressão que é exercida pela ele-
vada procura. Compete à autarquia tomar as medidas neces-
sárias para que a nossa identidade perdure por muitos e lon-
gos anos, quer no apoio às coletividades que promovem as 
nossas tradições, quer no desenvolvimento de programas, o 
que nos torna diferentes. O maior debate é sobre o que cada 
um pensa que é modernização. Vejo muitos munícipes con-
fundirem modernidade com tudo de negativo que existe nos 
concelhos aqui perto. Porque o que motivou muitos novos 
munícipes a escolher a nossa terra para viver foi verdadei-
ramente o que de diferente nós temos dos outros concelhos 
e que nos distingue fundamentalmente.

Perante a descentralização de competências para as au-
tarquias, nomeadamente em áreas como a educação e a 
saúde, considera que o município de Alcochete está ca-
pacitado para prestar um melhor serviço à população? 

Sou um defensor da descentralização de serviços do Estado 
Central para os municípios. Pela proximidade aos cidadãos 
os municípios são mais rápidos na resolução de problemas 
que os afetam. Se pensarmos no dossiê da Educação assis-
timos atualmente à renovação do parque escolar ao nível 
de 1º ciclo que é competência da Autarquia, e que estão em 
curso várias obras de requalificação e modernização execu-
tadas pelo Município. Por outro lado, a Escola D. Manuel I 
e a Escola Secundária, cuja renovação pertence ao Estado 
Central, continuam ao fim de décadas à espera de obras de 
renovação e ampliação. Só neste exemplo se vislumbra que 
a descentralização de competências ao nível do 1º ciclo e 
pré-escolar tornou a resposta aos problemas mais rápida. 
Claro que esta descentralização terá que ser acompanha-
da de um dossiê financeiro, pois o Estado Central deverá 
afectar à descentralização os recursos financeiros que hoje 
despende com estas áreas. Esta vantagem da descentrali-
zação será extensível a todos os outros dossiês que fazem 
parte deste projeto a ser implementado nos anos vindouros.

Qual o seu entendimento sobre a regionalização e o 
modo como tem sido discutida?

O debate sobre a Regionalização não foi ainda devidamente 
aprofundado na sociedade portuguesa. O que se verifica é 
que a classe política está um pouco desfasada do que ver-
dadeiramente pensam os nossos cidadãos sobre este tema 
e que em consulta popular não aprovaram tal iniciativa le-
gislativa. Sou um grande defensor da descentralização para 
as autarquias do que da criação de um órgão político que 
irá estar ainda afastado das populações e que não servirá 
na sua essência os pressupostos que estão na sua génese. 
São as autarquias que sentem e se debatem no dia a dia 
com os problemas reais dos cidadãos, e por isso deveriam 
receber os poderes que se pretendem atribuir a estes órgãos 
regionais.

Que avaliação faz do desempenho do executivo munici-
pal na gestão de áreas fundamentais como a educação, 
a saúde, o desporto, a cultura ou a manutenção do espa-
ço público?

As alterações que identifico estão fundamentalmente re-
lacionadas com a forma diferente como este executivo 
encara problemas e o modo de atuação na resolução dos 
mesmos. Estou satisfeito com a forma como esta equipa de 
alcochetanos, na qual está incluído o presidente e todos os  

“Compete à autarquia tomar 
as medidas necessárias para 
que a nossa identidade perdure 
por muitos e longos anos, quer 
no apoio às coletividades que 
promovem as nossas tradições, 
quer no desenvolvimento de 
programas, o que nos torna 
diferentes.”

ENTREVISTA
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vereadores, tem desenvolvido o seu trabalho no dia a dia 
na defesa da qualidade de vida da nossa população. O país 
vive uma situação financeira melhor do que há uns anos 
atrás, e o nosso concelho apresenta melhorias em diversas 
áreas como a limpeza/higiene, conservação e renovação do 
parque escolar, agenda cultural e existe uma atitude dife-
rente na forma como se lida com os agentes locais. Hoje 
em dia não se discute se as ervas por cortar nas escolas são 
da responsabilidade do Ministério da Educação. Perante o 
problema, a autarquia resolve, e eu acrescento que resolve 
bem. Pois neste caso concreto, são espaços usados pelos 
jovens da nossa terra, que não podem estar pendentes duma 
discussão que em nada contribui para a resolução do seu 
problema. Este executivo tem apostado e bem na criação 
de melhores condições no parque escolar com as diversas 
obras que estão a decorrer e outras que já estão concluí-
das. No capítulo desportivo, o apoio a diversas colectivi-
dades, com a elaboração de diversos contratos programa, 
na Cultura com a execução de diversas iniciativas que en-
grandecem o nosso concelho e com qualidade excepcional, 
como o “Festival Fado Convida”, o espectáculo de fados 
na galeria municipal em novembro, com artistas e músicos 
de renome, e outras iniciativas que ocorreram e que muito 
contribuem para o desenvolvimento cultural do nosso con-
celho. Quanto ao espaço público é visível a melhoria das 
condições de usufruto do mesmo por parte dos munícipes e 
esperemos que se continue a intervir neste espaço.

Ao nível do espaço público são bem visíveis as interven-
ções efetuadas, destaca alguma? O concelho está a ficar 
mais bonito para usufruto da população local e de quem 
nos visita?

Gostaria de destacar a intervenção efectuada no chamado 
“Jardim do Coreto”. Basta pensarmos como era antes da 
intervenção, um espaço abandonado, obscuro e sem gran-
de utilização por parte dos munícipes, por não apresentar as 
melhores condições para o seu usufruto e hoje é um espaço 
aberto, com “luz” e mais apelativo à sua utilização. E se a 
isto somarmos que esta intervenção foi executada sem cus-
tos para os munícipes, só poderemos estar contentes. Refiro 
ainda as diversas intervenções nas estradas do concelho e a 
manutenção dos espaços públicos que permite a melhoria das 
condições de usufruto dos mesmos por parte da população. 

Na reunião de 13 de fevereiro de 2020 foi aprovada, 
por unanimidade, a transmissão online das sessões da 
Assembleia Municipal. Acredita que desta forma será 
favorecida a aproximação e o interesse dos cidadãos para 
as questões relacionadas com a gestão do município?

A transmissão online das sessões da Assembleia Municipal 
deve-se ao princípio da transparência. No dia a dia assiste-
-se nas redes sociais à deturpação de factos e afirmações das 
pessoas com cargos públicos com uma impunidade que co-
lide com o principio básico de respeito pelo próximo. Nesta 
óptica foi apresentada pela bancada do PS uma proposta 
que visa tornar pública as palavras e os factos para que se 
minimize o impacto das fake news nas redes sociais. Mas 
principalmente visa aproximar os eleitos autárquicos aos 
munícipes, permitindo a quem o desejar assistir online às 
sessões e debates que ocorrem nas sessões da Assembleia 
Municipal.

A Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador da câma-
ra municipal. Considera que este órgão podia ter uma 
função mais interventiva no município?

Penso que a Assembleia Municipal deveria ter um papel 
mais importante na tomada de decisões e nos projetos es-
truturantes para o nosso concelho e não ser só o local onde 
se esgrime as diferenças de opinião. Penso que nunca foi 
aprofundado este princípio ao longo dos anos. A função 
principal da Assembleia Municipal é ser um agente fiscali-
zador da atividade desenvolvida pelo executivo autárquico, 

mas sem dúvida nenhuma que deveria ter um papel mais 
interventivo nesse papel fiscalizador, mas também defendo 
que deveria ter mais autonomia da autarquia, quer finan-
ceira quer de recursos humanos. Porque parece mais um 
órgão dentro de outro órgão autárquico. Embora esse papel 
esteja bem explícito e delineado na Lei, em muitas ocasiões 
o debate é mais politico do que fiscalizador, o que sendo 
importante não é a sua principal função. Somos uma demo-
cracia nova e em constante evolução, esperemos que um dia 
a sua função fiscalizadora seja mais aprofundada e exercida 
numa vertente mais positiva.#

“O nosso concelho apresenta 
melhorias em diversas áreas como 
a limpeza/higiene, conservação 
e renovação do parque escolar, 
agenda cultural e existe uma 
atitude diferente na forma como se 
lida com os agentes locais.”

Presidente da Assembleia Municipal, Mário Catalão Boieiro

ENTREVISTA
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Localizado no largo Almirante Gago 
Coutinho, o jardim do coreto foi objeto 
de uma grande intervenção de 
modernização. Ao longo de gerações 
tem sido muito acarinhado e é espaço 
de eleição de diferentes gerações de 
alcochetanos como zona de estar e lazer.

Jardim do Coreto 
ganha nova vida

A educação é uma prioridade para o executivo municipal 
que continua a investir na requalificação do parque escolar 
do concelho. Trata-se de um intervenção essencial para a 
criação das condições necessárias para o conforto e segu-
rança das crianças na aprendizagem, e para os professores e 
pessoal não docente. A reabilitação e ampliação da Escola 
Básica n.º2 de Alcochete (Valbom) representam um grande 
investimento para o município, com o valor aproximado 
de dois milhões de euros, e tem um prazo de execução de 
270 dias. Os trabalhos de requalificação que se iniciaram 
a 19 de agosto de 2019 estão a decorrer, e está prevista a 
sua conclusão para este verão. “Os nossos alunos poderão 
desfrutar do novo espaço escolar no ano letivo 2020/2021”, 
afirmou a vereadora Maria de Fátima Soares, durante a vi-
sita do executivo municipal à obra, no passado dia 18 de 
fevereiro. A vereadora recordou a importância de requalifi-
car a Escola Básica n.º2 de Alcochete, construída em 1982, 
que quando estiver concluída vai ter capacidade para 168 
alunos do ensino básico e 50 alunos do pré-escolar. #

A intervenção integrou uma total reconfiguração do espaço, 
que o torna mais aprazível para o cidadão e assegura me-
lhores condições para a realização dos mais variados even-
tos no espaço público. O arranjo paisagístico considerou o 
caráter social, lúdico e pedagógico do jardim e contemplou 
uma harmoniosa articulação de zonas verdes e pavimen-
tação, com a definição de novos acessos que possibilitam 
uma deslocação pedonal direta e evitam a passagem pelas 
áreas arbustivas existentes. Os exemplares arbóreos de 
grande porte foram mantidos e foram criadas áreas arbusti-
vas, com novas espécies florais de diferentes cores, o mobi-
liário urbano foi requalificado, o bebedouro restaurado e re-
posicionado face à nova organização do jardim, os bancos 
em pedra foram restaurados e colocados 6 novos ao redor 
do jardim. O passeio que delimita o jardim a norte, com a 
rua Comandante Sacadura Cabral foi reposicionado, e fo-
ram criados 10 novos lugares de estacionamento paralelos 
ao mesmo, o muro e estacionamento existentes a poente, 
na rua Padre Cruz, foram suprimidos para criar um alinha-
mento harmonioso com o muro da Igreja Matriz, e foram 
ainda implementadas duas zonas de RSU com a colocação 

Executivo 
municipal visitou 
obra da Escola 
Básica do Valbom

de ecopontos subterrâneos. O parque infantil foi objeto de 
uma ampla intervenção, que garante melhores condições 
de conforto e segurança, através do reposicionamento e 
restauro dos equipamentos existentes, a colocação de pavi-
mento amortecedor em borracha reciclada e a construção de 
3 caldeiras para áreas arbustivas revestidas em areão, que 

A reconfiguração do jardim do coreto não teve custos para a autarquia

Câmara continua a investir no parque escolar

criam uma barreira verde entre a via automóvel e o passeio 
que envolve o parque. A intervenção não teve custos para o 
município, uma vez que foi executada no âmbito das com-
pensações estabelecidas no contrato de urbanização com a 
empresa Tundagra, proprietária do empreendimento turís-
tico em construção no largo Almirante Gago Coutinho.#
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O Mercado Municipal de Alcochete vai ser objeto de uma 
intervenção da totalidade do interior do edifício com re-
posicionamento das bancas nas laterais de modo a libertar 
a zona central para outros usos de carácter temporário. O 
projeto foi aprovado por maioria pela câmara municipal e o 
procedimento para lançamento do concurso público da em-
preitada, estimada em €195.850, foi aprovado por unanimi-
dade na reunião de 5 de fevereiro. “O Mercado Municipal 
de Alcochete encontra-se bastante degradado, tem vários 
problemas sobretudo ao nível da cobertura em fibrocimento 
e ao nível da higiene e salubridade e tudo isto torna esta 
infraestrutura potencialmente perigosa”, referiu o vereador 
das Obras Municipais, Pedro Lavrado. O autarca explicou 
que “será feita a adequação do edifício à legislação em vi-
gor com a colocação de uma nova cobertura com várias 
entradas de luz para que seja utilizada o menos possível a 
iluminação artificial e a intervenção contempla ainda a co-
locação de 8 bancas nos espaços laterais, a criação de uma 
área central livre e ampla para realizar eventos, a criação 
de uma mezzanine com uso polivalente e os arrumos, arca 
frigorífica, instalações sanitárias e gabinete administrativo 
vão ser totalmente renovados”. A intervenção no Mercado 
Municipal visa a sua requalificação comercial, atribuindo-
-lhe uma natureza multifuncional com a implementação de 
novas condições de conforto, higiene e segurança, propor-
cionando não só comércio mas também serviços de carác-
ter social. Pretende-se que o edifício assuma um carácter 
polivalente que, além da sua vertente comercial, possua a 
capacidade de albergar exposições temporárias ou até mes-
mo proporcionar a realização de eventos.#

O Município de Alcochete foi distinguido pela 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR) com a atribuição de um selo de 
qualidade de água exemplar para consumo humano.
Esta iniciativa da ERSAR, realizada em parceria 
com o Jornal Água&Ambiente, pretende evidenciar 
a prestação de serviços de abastecimento público 
de água que, no último ano de avaliação regulató-
ria, tenham assegurado uma qualidade exemplar 
de água para consumo humano. Indicadores como 
água segura, perdas reais de água, ocorrência de fa-
lhas no abastecimento, reciclagem de resíduos de 
recolha seletiva, resposta a reclamações e cobertura 
de gastos foram alguns dos parâmetros avaliados.#

Mercado Municipal 
de Alcochete vai 
ser modernizado

Município 
distinguido 
com selo de 
qualidade 
da água

Rua António Maria Cardoso Rua Francisco Diogo

Recuperar e devolver o espaço público aos cidadãos, garan-
tir melhores condições de mobilidade e promover a susten-
tabilidade são as prioridades desta intervenção que abrange 
todo o concelho. Com um investimento de €140.055,64 
+IVA a intervenção na rua Francisco Diogo assegurou a 
correção das irregularidades do pavimento, assim como a 
substituição das redes de água e de drenagem de águas re-
siduais. A sinalização vertical foi alterada, uma vez que a 
circulação automóvel do arruamento passa a ser exclusiva 
aos moradores, e foram ainda criados novos lugares de es-
tacionamento na rua Carlos Manuel Rodrigues Francisco, 
colocados novos candeeiros de iluminação pública, um 

banco de jardim e plantadas duas árvores. A autarquia re-
qualificou também a rua António Maria Cardoso e o arrua-
mento entre o largo da República e os largos da Revolução 
e de São João, pelo valor de €85.980,56 + IVA, numa in-
tervenção que contemplou a melhoria do acesso pedonal, 
através da colocação de pavimentos táteis que asseguram 
melhores condições de segurança para pessoas com mobi-
lidade reduzida. Com o valor de €61.961,46 está a decorrer 
a requalificação da rua Estevão Rodrigues e da rua Rogério 
Pedro, que tem como objetivo garantir uma melhor segu-
rança rodoviária e conforto para os utilizadores, com a re-
novação dos estacionamentos e passeios, criação de novas 

Autarquia requalifica 
espaço público
A câmara municipal continua a investir no espaço público com a requalificação da rua Francisco Diogo e da rua António Maria Cardoso, da 
rua Estevão Rodrigues e da rua Rogério Pedro, em Alcochete, do caminho do Pinhal do Concelho e da rua das Hortas, na Fonte da Senhora. 

caldeiras de árvores e instalação de uma rega automatizada. 
Em simultâneo, estão a decorrer os trabalhos de pavimen-
tação do caminho do Pinhal do Concelho, com o valor de 
€108.000,00 que o presidente da câmara considerou funda-
mentais pois este acesso “há mais de 40 anos não recebia 
qualquer requalificação e estão a ser criadas as sinergias 
necessárias para que haja um fluxo rodoviário mais fluído, 
sem constrangimentos” com a criação de uma ligação di-
reta e de um novo acesso ao Parque Industrial do Passil. O 
autarca adianta ainda a requalificação e repavimentação da 
rua das Hortas, na Fonte da Senhora, na qual vão ser criados 
novos lugares de estacionamento e passeios pedonais que 
permitirão uma melhor qualidade de vida aos munícipes.#

Autarquia aposta na polivalência do espaço

INTERVÉM
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Câmara e Secundária de 
Alcochete unidas para  
o Alto Rendimento
Apoiar o desenvolvimento do desporto de alto rendimen-
to é uma prioridade do executivo municipal que em con-
junto com o Agrupamento de Escolas de Alcochete, a 
Direção-Geral de Educação, a Academia do Sporting e o 
Grupo Desportivo Alcochetense, assinou no dia 6 de mar-
ço o Acordo de Cooperação UAARE, no Polidesportivo da 
Escola Secundária de Alcochete.
Os alunos-atletas do ensino básico e secundário de 
Alcochete têm agora ao seu dispor uma Unidade de Apoio 
ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), e as condições 
necessárias que permitem conciliar, com sucesso, a ativida-
de escolar com a prática desportiva. O projeto desenvolvi-
do pelo Professor Vítor Pardal pretende mobilizar as autar-
quias, as escolas, o Ministério da Educação, os clubes, os 
pais e encarregados de educação, os docentes e não docen-
tes e treinadores para o bom funcionamento da UAARE. 
A iniciativa arrancou com um desfile das associações 
desportivas de Alcochete, nomeadamente, o Grupo 
Desportivo Alcochetense, Núcleo Sporting Alcochete, 
Grupo Desportivo Alegria e Trabalho Barroca d’Alva, 
Futebol Clube São Francisco, Ténis Clube de Alcochete, 
Angels Wheels e a Associação Desportiva Samouquense. 
Na cerimónia estiveram presentes o secretário de Estado 
da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo e o secretário 
de Estado Adjunto e da Educação, João Costa. A diretora 
do Agrupamento de Escolas de Alcochete Cristina Alves 
destacou a importância em integrar também os atletas do 
associativismo local e incentivar “ao conhecimento, à prá-
tica de competição desportiva e à sua integração na comu-
nidade local”.
Fernando Pinto, presidente da câmara, destacou a impor-
tância do projeto para o combate ao insucesso escolar e 
abandono precoce, e para a criação de condições que per-
mitam “que os nossos jovens, com potencial desportivo, 
sejam desde cedo apoiados para que nunca tenham de optar 
pelo estudo ou pelo desporto, mas que possam conciliar as 

Conselho de Juventude realizou 
conferência sobre o mundo digital

Executivo 
aprova Estratégia 
Municip de Saúde

Numa organização do Conselho Municipal de Juventude de 
Alcochete realizou-se no dia 16 de dezembro de 2019, no 
Fórum Cultural, a conferência “Mundo Digital – Malefícios e 
Virtudes”, em que participaram vários especialistas. A vereado-
ra do pelouro da Juventude, Maria de Fátima Soares, deu início 
à conferência com a contextualização da criação do Conselho 
Municipal de Juventude de Alcochete. Seguiram-se as inter-
venções de Vera Medronho, que abordou o tema da Marca 
Pessoal, de Nádia Paiva e Tiago Telles, que analisaram o tema 

A câmara e a assembleia municipais aprovaram por maio-
ria a Estratégia Municipal de Saúde para os anos de 2020 e 
2021, enquadrada no Plano Nacional de Saúde e nos Planos 
Regionais e Municipais de Saúde, no âmbito da descentra-
lização de competências na saúde. O presidente da câmara, 
Fernando Pinto, salientou que “não só existe a obrigatorieda-
de de existir uma Estratégia no âmbito da Saúde como tam-
bém é nosso propósito que esta Estratégia tenha o “rosto” do 
concelho de Alcochete e foi nesse sentido que foi elaborada”. 
A vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social refe-
riu que “a Estratégia Municipal de Saúde contempla as linhas 
gerais de ação, as respetivas metas, indicadores estratégicos, 
atividades, recursos e calendarização” e que “o Município 
de Alcochete desenvolve uma intervenção articulada e in-
tegrada na área da saúde através do Plano Local de Saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho, 
que engloba os concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e 
Montijo”. Maria de Fátima Soares salientou ainda que “se 
pretende que este documento orientador facilite a operacio-
nalização de um plano de ação que, aquando da constituição 
do Conselho Municipal de Saúde, venha a integrar o contri-
buto de todos”.#

duas carreiras”. A câmara municipal vai disponibilizar os 
recursos técnicos e materiais necessários para o funciona-
mento de salas de estudo “Aprender +” direcionadas aos 
alunos-atletas, e dará continuidade aos trabalhos de integra-
ção dos mesmos na UAARE. 

A iniciativa terminou com o debate “Ética Desportiva: 
Violência Zero”, moderado por João Cunha, coordenador 
das Equipas do Programa Escola Segura e com a partici-
pação dos embaixadores da UAARE, Nuno Delgado, Inês 
Henriques e Ricardo Monteiro (Tarantini).#

do Empreendedorismo Digital, de Bruno Bento, que falou sobre 
a dependência de videojogos e conteúdos digitais e de Miguel 
Pereira, que apresentou o tema da gestão das redes sociais. Na 
sessão de encerramento foram debatidas as consequências da 
tecnologia nas relações interpessoais com a participação de 
Fernando Pinto, presidente da câmara municipal, de Mariana 
Calado, estudante universitária, de Tiago Monteiro, chefe dos 
Escoteiros e de Odete Pereira.#

INTERVÉM
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A Freguesia do Samouco assinalou no dia 15 de dezembro o 15.º aniversário 
da sua elevação a Vila com a realização de uma sessão solene promovida pela 
Junta de Freguesia do Samouco, evento que contou com a presença do Executivo 
Municipal, do presidente da Assembleia Municipal, dos autarcas das fregue-
sias do concelho, entidades religiosas, civis e militares, representantes do mo-
vimento associativo e população. O presidente da Câmara destacou a elevação 
de Samouco a Vila como “um marco importantíssimo da história do Samouco”. 
“Comemoramos uma data inesquecível para a população desta Vila, o dia 9 de 
dezembro de 2004, data em que a Assembleia da República aprovou por una-
nimidade a elevação do Samouco à categoria de Vila”, afirmou. Para Fernando 
Pinto, “são 15 anos de história da já longa memória coletiva do Samouco, uma 
vila jovem, promissora e repleta de sonhos e ao celebrar esta data celebramos, 
implícita e imperiosamente, o empenho, a dedicação e o esforço das mulheres e 
homens do Samouco, os principais obreiros da conquista hoje aqui recordada”. 
O presidente da câmara exaltou “a ação produtiva e bem-sucedida da população 
do Samouco”, de quem se “orgulha e honra ser presidente de câmara”, conside-
rando-a como “gente laboriosa, humilde, gente de compromisso que nunca vira 
a cara às adversidades, que nunca deixou, nem deixa, a esperança morrer”, “uma 
população que mantém as suas tradições e que zela pelas suas instituições”. “Hoje 
festejamos o desenvolvimento da freguesia do Samouco, orgulhosos do passado, 

Samouco festejou 
15.º aniversário da 
elevação a Vila

Freguesia de São Francisco 
celebrou 35.º aniversário

Polo de Saúde do 
Samouco é Área de 
Atendimento do COVID-19

O executivo municipal participou nas comemorações do 35.º aniversário da freguesia de São Francisco, que decorreu 
no dia 26 de janeiro, em que foi inaugurada a requalificação de uma rotunda e realizada uma sessão solene em que 
foi homenageado António José Silva Soares. Na sua intervenção, o presidente da câmara enalteceu a população de 
São Francisco: “tudo aquilo que esta humilde e honrada gente tem vindo a conseguir ao longo dos tempos, incluindo 
a classificação de freguesia há precisamente 35 anos atrás, é a demonstração inequívoca de uma vontade férrea e 
de um espírito de união, que o tempo demonstrou ser decisivo nos objetivos a que se propuseram e nas conquistas 
entretanto alcançadas”. Fernando Pinto destacou que “a boa articulação entre as duas autarquias é visível na qua-
lidade do serviço prestado à população e nos investimentos realizados e previstos” e considerou ser um motivo de 
orgulho ter sido este executivo municipal a devolver à Junta de Freguesia de São Francisco o edifício do antigo posto 
médico que “por esquecimento, desconhecimento ou falta de vontade continuava a pertencer à câmara municipal”. 
“Comemoramos hoje 35 anos da freguesia de São Francisco, uma freguesia jovem, dinâmica, que não para e onde 
todos os dias fazemos acontecer”, disse o autarca, acrescentando que “numa freguesia com esta dispersão geográfica 
e urbanística, os desafios são maiores, mas tanto a câmara municipal como a junta de freguesia trabalham diariamente 
para responder com celeridade a todas as solicitações e garantir a todos a excelência do serviço público”. Fernando 
Pinto lembrou as caraterísticas rurais da freguesia de São Francisco e que por isso “foi com grande emoção que inau-
gurámos hoje um monumento que honra e homenageia os camponeses de São Francisco e permitirá perpetuar junto 
das gerações mais novas e dos novos residentes a história desta freguesia e o orgulho que sentimos nas suas origens”. 
Sobre o homenageado na sessão solene, Fernando Pinto referiu-se a António José Soares como “um homem íntegro, 
amigo do seu amigo, verdadeiro defensor das mais genuínas tradições da sua terra, lutador, empenhado, determinado, 
que muitas das vezes prejudicou a sua própria vida em detrimento do interesse coletivo”. A sessão solene encerrou 
com a atuação dos artistas Sandra Pereira e Eduardo Espinho.#

O Pólo de Saúde do Samouco iniciou a sua atividade como Área de Atendimento do COVID-19 na 
Comunidade (ADC) no dia 30 de março por decisão da autoridade de saúde.
A ADC – Comunidade é uma área reservada a utentes com suspeitas de COVID-19, composta no mínimo 
por 2 salas de observação, com áreas de receção, de espera e instalações sanitárias e tem ao serviço um mé-
dico, um enfermeiro, um assistente operacional, um administrativo e equipa de limpeza. O Pólo de Saúde do 
Samouco está situado na rua do Século n.º 46, em Samouco, e está aberto todos os dias das 8h00 às 20h00.
O utente pode deslocar-se à ADC mas preferencialmente deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) que 
dará todas as indicações, ou através do contacto telefónico 212 349 320 da Unidade de Saúde de Alcochete.
Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse 
habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou falta de ar/dificuldade respiratória, poderão ser consideradas 
suspeitas de COVID-19.

seguros no presente e, sobretudo, confiantes no futuro. Sem qualquer medo e receio assumimos as responsabilidades 
que nos foram conferidas e que visam dotar a nossa terra e a nossa gente de melhores condições de vida” sublinhou 
Fernando Pinto, frisando que “nunca nos demitiremos dessa missão e defenderemos sempre, em sede própria, aquilo 
que entendemos ser o melhor para as nossas populações”. O autarca recordou “saudosamente a memória de todas 
e todos os samouquenses, ilustres e desconhecidos, que ao longo dos tempos contribuíram, com o seu trabalho e o 
seu prestígio, para o desenvolvimento desta terra”. “Tomemos-lhe o exemplo e procuremos novas conquistas para 
esta Vila, porque aquilo que granjear o Samouco será certamente motivo de orgulho e satisfação para o concelho de 
Alcochete”, disse.#
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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
13 DE NOVEMBRO 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 setembro, na reunião 
ordinária, realizada em 13 de novembro de 2019, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:

– Abertura de procedimento concursal para 4 postos de traba-
lho, com vínculo de emprego público por tempo indeterminado;
– Abertura de procedimento concursal para 2 postos de traba-
lho, com vínculo de emprego público a termo resolutivo certo;
– Norma de Controlo Interno.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Acordo de Parceria com a ADA – Associação para o 
Desenvolvimento de Alcochete e o Município de Alcochete 
(Projeto “Oficina Escola do Empreendedor escola Secundária 
de Alcochete”);
– Acordo de parceria com a ADA – Associação para o 
Desenvolvimento de Alcochete e o Município de Alcochete 
(Projeto “Alcochete Valley – Incubadora de Microempresas 
Sociais”).

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
– Auto de Receção Provisória das obras de urbanização e redu-
ção de 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:
– Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de 
Alcochete, o Agrupamento de Escolas de Alcochete e a Junta 
de Freguesia de S. Francisco (alteração do artigo 3.º).

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, 14 de novembro de 2019
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
27 DE NOVEMBRO 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 setembro, na reunião 
ordinária, realizada em 27 de novembro de 2019, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pela senhora vice-presidente:

– Voto de Louvor à Sociedade Imparcial 18 de Janeiro de 1898;
– Início do período de Discussão Pública referente à alteração 
ao Plano Diretor Municipal – Adequação ao Regime Excecional 
de Regularização das Atividades Económicas (RERAE) – 
Empresa ALI RAÇÕES – Rações para Animais, S.A.;
– Protocolo celebrado entre o Município de Alcochete e a 
Fundação João Gonçalves Júnior, referente às salinas de 
Alcochete;

– Regulamento Municipal do Programa de Comparticipação 
de Medicamentos aos Idosos Carenciados – Consulta Pública;
– Regulamento Municipal de Funcionamento dos Campos de 
Férias – Consulta Pública;
– Atribuição de Ação Social Escolar.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
– Voto de Louvor à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 
Samouquense.

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, 28 de novembro de 2019 

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

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
11 DE DEZEMBRO 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 setembro, na reunião 
ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2019, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:

– Pedido de isenção de taxas referente ao pedido de cópias 
do processo N.º B-5/65 – Santa Casa da Misericórdia de 
Alcochete;
– Pedido de isenção de taxas referente ao pedido de certidão 
e cópias do aditamento ao Alvará de Loteamento N.º 3/97 
e respetiva planta síntese – Santa Casa da Misericórdia de 
Alcochete;
– Protocolo celebrado entre o município e a Exma. Sr.ª Maria 
de Lourdes Sena da Silva;
– Doação de imóvel sito em S. Francisco, à Junta de Freguesia 
de S. Francisco.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Atribuição de Ação Social Escolar.

A Câmara deliberou também aprovar a atribuição do seguinte 
apoio financeiro:
– Agrupamento de Escolas de Alcochete - €1794,50

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, 12 de dezembro de 2019
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
26 DE DEZEMBRO 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 setembro, na reunião 
ordinária, realizada em 26 de dezembro de 2019, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor vereador Pedro Sérgio Martins 
Ferreira Lavrado:
- Atualização de tarifário de água para o ano de 2020;
- Reabilitação do espaço público e do ambiente urbano na ARU 
(Promoção na acessibilidade para todos) – Requalificação da rua 
Francisco Diogo – Proc.º I-02/19 – prorrogação de prazo de execução;
- Pedido de isenção de taxas referente ao pedido de certidão de 
localização na área de reabilitação urbana – ARU – Santa Casa 
da Misericórdia 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, 27 de dezembro de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
8 DE JANEIRO DE 2020

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 setembro, na 
reunião ordinária, realizada em 08 de janeiro de 2020, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:

– Atribuição de medalhas, no âmbito do 122.º aniversário da 
Restauração do Concelho;
– Regulamento de Fundos de Maneio e Constituição de Fundos 
de Maneio para o ano de 2020;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada 
de Reabilitação de Equipamento de Utilização Coletiva – 
Polidesportivo de Alcochete” – Proc.º I-50/19/CP:
1. Decisão de adjudicação;
2. Minuta de Contrato;
3. Notificação de adjudicação.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
Reabilitação do espaço público e do ambiente urbano na ARU 
(promoção na acessibilidade para todos) – Requalificação 
da rua António Maria Cardoso” – Proc.º I-28/19 – Prazo 
de execução;
“Reabilitação e ampliação da EB1 n.º 2 – Escola do Valbom” 
– Proc.º I-23/18 – Trabalhos complementares.

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, 09 de janeiro de 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES
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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
22 DE JANEIRO DE 2020

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 setembro, na 
reunião ordinária, realizada em 22 de janeiro de 2020, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
– Procedimento de classificação de Interesse Municipal do 
edifício propriedade de Maria Manuela Barata Feyo, sito no 
largo da Misericórdia e rua João Facco Viana, números 8 a 
12, em Alcochete – Abertura de procedimento;

– Ratificação do Despacho n.º 03/2020, de 9 de janeiro – 
Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal para o ano 2020.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Isenções e reduções de pagamento de taxas para o Movimento 
Associativo em 2020;
– Atribuição de Ação Social Escolar.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
– Auto de Receção Provisória Parcial das obras de urbanização 
e redução da caução, no âmbito do processo de obras de lotea-
mento, n.º LU.1/2018 – Alvará n.º 1/2019;
– Auto de Receção Provisória Parcial das obras de urbaniza-
ção e redução da caução, no âmbito do processo de obras de 
reabilitação e ampliação n.º LE.16/2017 – Alvará n.º 46/2018.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
– Isenção a conceder ao Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
na utilização do Fórum Cultural de Alcochete, durante o 
ano de 2020.

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, 23 de janeiro de 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE  
05 DE FEVEREIRO DE 2020

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 setembro, na sessão ordiná-
ria, realizada em 13 de fevereiro de 2020, foram aprovados os 
seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
– Procedimento de classificação de Interesse Municipal do 
edifício propriedade do município de Alcochete, sito na pra-
ça da Cultura, n.º 87 – Alcochete (Remetido à Assembleia 
Municipal);
– 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2020 (Remetido à 
Assembleia Municipal);
– Dirigente Intermédio 3.º grau – Requisitos de provimen-
to, abertura de procedimento concursal e designação de júri 
(Remetido à Assembleia Municipal);
– Descentralização de reuniões de câmara;

– Procedimento de Concurso Público para a “Aquisição de 
Serviços de Seguros” – Proc.º 168/20:
– Início do procedimento (Autorização de despesa/ Decisão 
de contratar);
– Escolha de procedimento e aprovação das peças (Programa 
de Concurso e Caderno de Encargos);
– Designação do Júri;
– Nomeação do gestor de contratos;
– Aprovação do Anúncio do procedimento em “Diário da 
República”.
– Projeto de Execução relativo à Operação de “Modernização 
do Mercado Municipal de Alcochete”;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de 
Modernização do Mercado Municipal” – Proc.º I-04/20/CP:
– Início do procedimento (Autorização da despesa /Decisão 
de contratar);
– Escolha do procedimento e aprovação das peças (Programa 
de Concurso e Caderno de Encargos / Projeto de Execução;
– Designação do Júri;
– Nomeação do gestor do contrato;
– Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
– Aprovação do Anúncio do procedimento em “Diário da 
República”.
– Procedimento de Concurso Público para a “Aquisição de 
Serviços de Manutenção de Espaços Verdes no Concelho de 
Alcochete” – Proc.º 42/20/CP:
– Início do procedimento (Autorização de despesa/ Decisão 
de contratar);
– Escolha de procedimento e aprovação das peças (Programa 
de Concurso e Caderno de Encargos);
– Designação do Júri;
– Nomeação do gestor de contratos;
– Aprovação do Anúncio do procedimento em “Diário da 
República”.
– Autorização Prévia de Compromissos Plurianuais – Transição 
de ano de 2019/2020 (Remetido à Assembleia Municipal).

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Estratégia Municipal de Saúde (Remetido à Assembleia 
Municipal);

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
– Isenção de tarifas de resíduos sólidos urbanos (RSU) – ano 
2020 – Freeport Leisure Portugal, SA;
– Auto de Receção Provisória das obras de urbanização e redu-
ção da caução, no âmbito do processo de obras de reabilitação 
e ampliação n.º LE.16/2017 – Alvará n.º 46/2018.

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, 06 de fevereiro de 2020

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 26 de setembro de 2019, foram aprovados os 
seguintes assuntos:

- Moção sobre “Comemorações do Dia do Idoso – Segurança 
de Envelhecer com Direitos”, apresentada pela CDU,  foi apro-
vada por maioria, com 11 votos a favor e 13 abstenções.
- Eleição do presidente de junta de freguesia e seu substituto 
para delegado ao XXIV Congresso da ANMP : eleito Pedro 
Jorge Marcelino Ferreira, presidente da junta de freguesia de 
Samouco, como delegado efetivo  e João Manuel Fernandes 
dos Santos, presidente da junta de freguesia de S. Francisco, 
como delegado suplente.
- 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019 – Aprovado por 
maioria, com 12 votos a favor e 12 abstenções.

- Não aceitação da transferência de competências para os anos 
de 2019 e 2020 referente ao Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 
agosto – Aprovado por unanimidade.
- Moção “Sobre o Estudo de Impacte Ambiental do Aeroporto 
do Montijo e respetivas Acessibilidades” , apresentado pela 
CDU, foi reprovada por 13 votos contra, 9 votos a favor e 2 
abstenções.
- Moção sobre “40 Anos de Serviço Nacional de Saúde”, apre-
sentada pela CDU, foi reprovada com 10 votos a favor e 14 
votos contra.

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 setembro de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

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 reunião 
ordinária, realizada em 13 de fevereiro de 2020, foram 
aprovados os seguintes assuntos:

- Moção “Reduzir o desperdício para melhorar o ambiente” – 
apresentada pelo PSD e aprovada por unanimidade;
- Moção “Protesto pelo direito à tauromaquia” – apresentada 
pelo PSD e aprovada por maioria, com 19 votos a favor e 5 
abstenções;
- “Voto de Louvor às Coletividades do Concelho” – apresentado 
pelo PS e aprovado por unanimidade;
- “Voto de Congratulação pelos 122 Anos da Restauração do 
Concelho” – apresentado pelo PS e aprovado por unanimidade;
- Proposta para “Gravação e Transmissão Online das Sessões da 
Assembleia Municipal e das reuniões da Câmara Municipal” – 
apresentada pelo PS e aprovada por unanimidade;
- Autorização prévia de compromissos plurianuais – Transição 
de ano 2019/2020 – Aprovado por unanimidade;
- 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2020 – Aprovado por 
maioria, com 12 votos a favor e 12 abstenções;
- Dirigente Intermédio de 3.º Grau – Requisitos de Provimento, 
Abertura de Procedimento Concursal e Designação de Júri – 
Aprovado por  maioria, com  19 votos a favor e 5 abstenções;
- Estratégia Municipal de Saúde – Aprovado por maioria, com 
14 votos a favor e 10 abstenções;
- Procedimento de Classificação de Interesse Municipal do edi-
fício propriedade do município de Alcochete, sito na praça da 
Cultura, número 87 – Alcochete – Aprovado por unanimidade.
- Constituição de Comissão Consultiva (Revisão do PDM de 
Alcochete) – foi eleita a deputada Ana Luísa Giro Pereira dos 
Santos Lourenço como representante da assembleia 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, 14 de fevereiro de 2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.) 

#
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18 JORNAL DO MUNICÍPIO

A Assembleia Municipal de Alcochete reuniu a 18 de novembro de 2019 para aprovar a Derrama, a Participação Variável no IRS para 2021, 
o IMI em 2020, a delimitação dos núcleos antigos das freguesias do concelho objeto de operações de reabilitação urbana e combate à 
desertificação, as taxas de IMI e situações de respetiva majoração e redução para os núcleos antigos das freguesias do concelho, as Grandes 
Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Atividades mais Relevantes para 2020-2023, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2020.

BANCADA DA 
COLIGAÇÃO 
DEMOCRÁTICA 
UNITÁRIA

Antes da ordem do dia, Henrique Infante da Câmara con-
siderou ter havido falta de respeito para com a Assembleia 
a publicação de informação nas redes sociais de que o orça-
mento estava aprovado sem a sua aprovação pela Assembleia. 
Questionou porque não tinha sido atempadamente divulgada 
no site da Câmara a realização desta reunião, manifestou es-
tranheza pelo facto da bancada da CDU não ter sido convi-
dada para a cerimónia de aniversário dos Bombeiros e quis 
saber o custo da execução do mural na avenida dos Barris. 
Solicitou esclarecimentos em relação à obra do miradouro 
Amália Rodrigues, à recuperação da praia do Samouco e 
ao equilíbrio das contas do município. Afirmou que o pre-
sidente da Câmara tem dificuldade em gerir os projetos dei-
xados pela CDU e apontou algumas obras que deveriam já 
estar concluídas. Questionou a implementação do projeto de 
Saúde Oral, dizendo que a cadeira do dentista ainda não está 
na Unidade de Saúde de Alcochete e que deveria ter sido 
melhor explicado o porquê dos vereadores da CDU terem 
votado contra o programa municipal de comparticipação de 
medicamentos aos idosos, uma vez que este deve ser um en-
cargo do Governo e que essa tem sido uma luta da CDU na 
Assembleia da República e referiu que já existem duas insti-
tuições do concelho que apoiam as despesas dos idosos com 
medicamentos. Questionou também o projeto para a Quinta 
da Coutadinha, que consta no plano do anterior Executivo 
Municipal, aprovado pela Câmara, por unanimidade, em ju-
lho de 2017.
A bancada da CDU votou favoravelmente os votos de lou-
vor à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcochete e à Andante Associação Artística.
A CDU votou a favor da moção do CDS, intitulada “Governo 
quer proibir os pais de livremente educarem os seus filhos” 
referente à intenção do Governo de alterar a idade mínima 
para assistir a espetáculos taurinos. Álvaro Costa disse que a 
referida moção tem sentido e é objetiva.
Ana Brandão apresentou a moção “25 de Novembro – Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres”, que foi aprovada por unanimidade. Álvaro Costa 
disse que a moção não é contra o Governo e que deve servir 
para refletir.
Na discussão da “Saudação sobre a queda do muro de 
Berlim”, seis deputados da CDU votaram contra e quatro de-
putados abstiveram-se. Álvaro Costa considerou que o muro 
de Berlim ainda não caiu uma vez que não existem as mes-
mas condições de vida em toda a Alemanha.
No período da ordem do dia, na discussão da derrama, 
Álvaro Costa disse que a Câmara podia ser mais audaz no 
que respeita ao incentivo às empresas porque o Município 
está a viver uma situação desafogada. Sobre o referido ponto, 
Susana Maia apresentou uma declaração de voto.
A bancada da CDU absteve-se na votação da participação va-
riável no IRS para 2021. Álvaro Costa sugeriu que passasse 
de 5% para 4% e Rodolfo Pereira apresentou uma declara-
ção de voto.
A CDU absteve-se na aprovação da taxa do IMI para 2020, 
na delimitação dos Núcleos Antigos das freguesias do con-
celho objeto de operações de reabilitação urbana e comba-
te à desertificação, fixação de taxas de IMI e situações da 
respetiva majoração e redução para os núcleos antigos das 
freguesias do concelho. Álvaro Costa defendeu uma maior 
redução do IMI para apoio às famílias e Henrique Infante 
da Câmara criticou que Alcochete esteja numa das posições 
mais elevadas (só Sesimbra e Setúbal têm uma taxa mais 
alta), que nem toda a gente tem filhos para beneficiar do IMI 
Familiar e defendeu a proposta do PSD para redução da taxa 
do IMI para 0,39%. Henrique Infante da Câmara apresentou 
uma declaração de voto.
Os deputados da CDU abstiveram-se na votação da pro-
posta das Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de 
Investimentos, Atividades Mais Relevantes para os anos de 
2020-2023, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2020. Álvaro 
Costa disse que as opções da CDU quanto ao Orçamento se-

riam diferentes e destacou que no próximo ano será atingido 
o maior orçamento municipal desde o 25 de Abril de 1974 e 
que esta condição permite que as opções políticas sejam mais 
audaciosas e que a Autarquia tem capacidade de se endividar 
para ter mais capacidade de investimento. Álvaro Costa apre-
sentou uma declaração de voto.

BANCADA 
DO PARTIDO 
SOCIALISTA

No período de antes da ordem do dia, o presidente da 
Assembleia concordou na realização de uma reunião para 
analisar como a Assembleia é tratada nas redes sociais mas 
lembrou que o Regulamento estabelece o dever de lealda-
de por parte dos deputados municipais e referiu que a reu-
nião para alteração do regimento vai decorrer em dezembro. 
Desvalorizou os comentários no facebook e disse que não 
cabe aos órgãos autárquicos fazer convites para o aniversário 
dos Bombeiros.
José Luís Catalão apresentou os votos de louvor à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e à 
Andante Associação Artística, que foram aprovados por 
unanimidade.
Em relação à moção do CDS sobre a intenção do Governo 
de alterar a idade mínima para assistir a espetáculos taurinos, 
Mário Boieiro disse ser defensor da cultura tauromáquica, 
mas que a idade mínima é uma imposição da ONU a que o 
Governo quer dar resposta.
Na discussão da moção “25 de Novembro – Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência contra as Mulheres”, Mário 
Boieiro disse que ela fica aquém de onde devia ir porque o 
problema da violência doméstica também resulta da falta 
de aplicação da lei pelos tribunais. José Luís Catalão pro-
pôs que a moção fosse dirigida aos órgãos de soberania por-
que não cabe só ao Governo, cabe também à Assembleia 
da República, aos tribunais e até às próprias forças poli-
ciais agirem em conformidade, alteração que a bancada da 
CDU aceitou.
Na discussão da “Saudação sobre a queda do muro de 
Berlim”, o presidente da Assembleia destacou que o muro 
efetivamente caiu e há liberdade de circulação.
Na ordem do dia, os deputados do PS votaram favoravelmen-
te a proposta de lançamento da derrama e Ricardo Loureiro 
apresentou uma declaração de voto.
A participação variável no IRS para o ano de 2021 foi apro-
vada por maioria com os votos favoráveis da bancada do PS, 
tendo José Luís Catalão apresentado uma declaração de voto.
A bancada do PS votou favoravelmente a proposta relativa 
à taxa do IMI a cobrar no ano de 2020, a delimitação dos 
Núcleos Antigos das freguesias do concelho objeto de ope-
rações de reabilitação urbana e combate à desertificação e 
fixação de taxas de IMI e situações de respetiva majoração e 
redução para os núcleos antigos das freguesias do concelho. 
Sérgio Simões apresentou uma declaração de voto. O depu-
tado Ricardo Loureiro felicitou a redução da taxa do IMI 
por este ser um imposto abrangente e a introdução do IMI 
Familiar por este Executivo.
Os deputados do PS votaram favoravelmente a propos-
ta relativa às Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual 
de Investimentos, Atividades Mais Relevantes para os 
anos de 2020-2023, Orçamento e Mapa de Pessoal para o 
ano de 2020.

BANCADA 
DO CENTRO 
DEMOCRÁTICO 
SOCIAL - PARTIDO POPULAR
Ana Mafalda Marques apresentou a moção “Governo quer 
proibir os pais de livremente educarem os seus filhos”, refe-
rente à intenção do Governo de querer alterar a idade míni-
ma para assistir a espetáculos taurinos, que foi aprovada por 
maioria com quatro abstenções do PS.

Os deputados do CDS votaram favoravelmente a mo-
ção da CDU “25 de Novembro – Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra as Mulheres”.
Quanto à ordem do dia, os deputados do CDS votaram favo-
ravelmente todos os pontos, nomeadamente a derrama, a par-
ticipação variável no IRS, a taxa do IMI e as Grandes Opções 
do Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Atividades 
Mais Relevantes para os anos de 2020-2023, o Orçamento e 
o Mapa de Pessoal para o ano de 2020.

BANCADA DO PARTIDO 
SOCIAL DEMOCRATA

No período de antes da ordem do dia, Luiz Batista lembrou 
que não foi concretizado o que tinha referido na reunião de 
abril último e apontou a necessidade de se assegurar a se-
gurança no acesso automóvel às instalações provisórias da 
escola do Valbom com a colocação de bandas de redução da 
velocidade. Solicitou ainda ao presidente da Assembleia que 
convoque uma reunião dos líderes das bancadas e dos grupos 
municipais de modo a resolver a questão da representativida-
de e analisar como a Assembleia tem sido desvalorizada nas 
redes sociais.
Os deputados do PSD votaram favoravelmente os votos de 
louvor à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Alcochete e à Andante Associação Artística.
Sobre a moção do CDS relativa à intenção do Governo de 
alterar a idade mínima para assistir a espetáculos tauromá-
quicos, Luiz Batista disse que a ONU não impõe, recomenda 
e que temos que respeitar a liberdade dos pais educarem os 
seus filhos numa terra como Alcochete onde a tauromaquia é 
uma prática corrente e aceite pela generalidade das pessoas.
Andreia Sousa apresentou a “Saudação sobre a queda do 
muro de Berlim”, que foi aprovada com os votos favoráveis 
das bancadas do PS, PSD e CDS, seis votos contra e qua-
tro abstenções dos deputados da CDU. Na discussão desta 
moção, Luiz Batista afirmou que os deputados do PSD são 
contra todos os muros e barreiras, quer sejam físicas ou não 
e que esta é uma saudação a uma efeméride que fez ago-
ra 30 anos.
No período da ordem do dia, os deputados do PSD absti-
veram-se na votação da proposta de derrama e Luiz Batista 
referiu que esta receita tem vindo a aumentar no concelho, 
o que é um sinal de que a atividade económica tem estado 
a evoluir e lamentou que não seja possível dar um estímulo 
às empresas uma vez que é aplicado o valor máximo. Luiz 
Batista apresentou uma declaração de voto.
O PSD votou favoravelmente a participação variável no IRS 
para 2021 e a proposta da taxa do IMI para 2020. Na discus-
são destas matérias, Luiz Batista disse que o IMI represen-
ta a maior fatia das receitas municipais e que foi feita uma 
reavaliação em 2011 em que todos passaram a pagar mais. 
O deputado traçou a evolução deste imposto no município 
e referiu que os municípios vão no sentido da redução do 
IMI, o que em Alcochete é feita ao nível da milésima, o que 
é pouco significativo para os contribuintes e propôs que a 
taxa fosse de 0,39%. O deputado questionou a taxa de IMI a 
pagar pela Urbanização da Praia do Sal e perguntou se tinha 
beneficiado de isenções ao abrigo da legislação relativa aos 
empreendimentos turísticos. Luiz Batista apresentou uma de-
claração de voto.
Na discussão das GOP, Plano Plurianual de Investimentos, 
Atividades Mais Relevantes para os anos de 2020-2023, 
Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2020, Luiz 
Batista disse que o Orçamento é um instrumento político 
que reflete as opções de uma força política que ganhou as 
eleições e que tem legitimidade mas se fosse o PSD teria 
outras opções, tais como a ligação pedonal e ciclável entre 
Alcochete e São Francisco, a criação de condições de acesso 
dos jovens à habitação, o investimento na eficiência ener-
gética, nomeadamente nas escolas, e mais pontos de abas-
tecimento elétrico para os automóveis. Referiu ainda que o 
Orçamento já discrimina melhor as contas mas que ainda há 
mais a fazer quanto ao detalhe. A bancada do PSD absteve-se 
na votação deste ponto e Luiz Batista apresentou uma decla-
ração de voto.#

DEMOCRACIA
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Desde a primeira hora que o executivo municipal acompanha 
a evolução da situação, em particular no nosso país e seguindo 
as orientações do Governo da República e da Direção-Geral da 
Saúde coloca em prática as medidas necessárias, e que estão 
ao seu alcance, na defesa do bem estar da população das três 
freguesias do concelho, na salvaguarda da segurança, no apoio 
social aos mais carenciados e grupos de risco, e apoio aos agen-
tes envolvidos no combate ao vírus: GNR, bombeiros, proteção 
civil, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.
“O município está permanentemente a avaliar a situação e toma-
rá as medidas que venham a ser necessárias, quer no âmbito da 
segurança e higiene pública, quer no apoio às famílias e empre-
sas”, refere o presidente da câmara.
Neste sentido o autarca sublinha que “com o objetivo de aliviar 
os orçamentos das famílias e empresas neste período tão difícil, 
a autarquia vai reduzir por tempo indeterminado em 35% a tari-
fa total da água para consumo doméstico e 30% para consumo 
não doméstico”.
Para os profissionais na área da saúde, bombeiros e GNR, pre-
ferencialmente residentes no concelho, a câmara municipal as-
segura o alojamento numa unidade hoteleira em Alcochete, de 
forma a minimizar o risco de contágio às suas famílias, assim 
como a definição de atendimento prioritário em parceria com os 
supermercados locais.
Numa antecipação de uma situação mais grave, criou as con-
dições necessárias para o acolhimento de pessoas, que possam 
necessitar, com a colocação de 25 camas no pavilhão desportivo 
de Samouco, 25 camas, no pavilhão desportivo de Alcochete, 
e 20 camas no Centro Escolar de São Francisco.  “Conscientes 
que o número de camas poderá não ser suficiente, vamos conti-
nuar a trabalhar no sentido de melhorar e implementar as solu-
ções que possam vir a ser necessárias”, adianta Fernando Pinto.  
Desde a elaboração do Plano de Contingência, partilhado com 
as juntas de freguesia do concelho, que a autarquia tem vindo a 
implementar medidas preventivas de contenção da pandemia, 
desde a suspensão de eventos, encerramento de equipamentos 
municipais, acesso condicionado a serviços municipais, ade-
quação e a manutenção de serviços considerados essenciais, 
tais como: serviço municipal de proteção civil, espaços verdes, 
higiene urbana, águas e saneamento, asfaltadores, armazém 
municipal cemitério municipal, mercado municipal (condicio-
nado), ação social, confeção e distribuição de refeições sociais e 
escolares, assim como  desinfeção das ruas. Refira-se ainda que 
a presidência e a vereação estão em pleno exercício de funções.
No plano social a autarquia reforçou a sua ação aos mais idosos, 
isolados e carenciados do concelho e, através da linha de apoio 
social, garante a entrega de bens essenciais e de medicamen-
tos, em articulação com os serviços de saúde, ou através de um 
telefonema disponibiliza uma palavra de conforto nestes tem-
pos de isolamento. Neste sentido os serviços municipais estão 
a contactar telefonicamente os idosos e pessoas em situação de 
isolamento para as informar sobre as entregas ao domicilio mas 
também contribuir para as tranquilizar.
A autarquia garante a articulação com a Unidade de Saúde de 
Alcochete para responder à necessidade de receitas médicas 
para a população da zona rural, assim como o transporte dos 
idosos em isolamento à unidade de saúde.

Alcochete  
uniu-se para 
enfrentar a 
COVID-19
A câmara municipal encara de forma 
prudente e assertiva o grande desafio que 
se coloca ao concelho, ao país e ao mundo 
com a pandemia  Covid-19.

1# MÃOS 
Lavar com frequência

2# COTOVELO 
Usar para tossir

3# CARA 
Não tocar

4# ESPAÇO 
Manter a distancia segura

5# CASA 
Ficar se possível

FAÇA os CINCO No apoio direto às famílias estão a ser confecionadas refeições 
na Escola da Restauração para 30 alunos abrangidos no escalão 
A, que depois são entregues nas escolas das outras freguesias e 
porta a porta na zona rural.
“Com a Segurança Social, nomeadamente, com o Centro 
Comunitário Cais do Sal, a equipa do Rendimento Social de 
Inserção e os grupos sócio caritativos do concelho vamos aten-
der às carências económicas dos agregados familiares e entregar 
géneros alimentícios e refeições já confecionadas”, adianta a ve-
readora Maria de Fátima Soares.
São abrangidos por este programa, 23 agregados e 53 beneficiá-
rios em Alcochete, 10 agregados e 25 beneficiários em Samouco, 
8 agregados e 25 beneficiários em São Francisco. Refira-se que 
na zona rural o programa é assegurado pela Cáritas da Atalaia. 
Atualmente estão identificadas com o RSI e com apoio econó-
mico da Segurança Social 169 famílias, num total de 335 pes-
soas no concelho de Alcochete.#

TRANSPORTE PARA O CENTRO DE SAÚDE
Os utentes do Samouco e Passil, que necessitem, podem 
solicitar o transporte através do número de telemóvel  
914 431 630, que será atendido por uma técnica de 
Serviço Social da câmara municipal,  numa parceria com 
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Alcochete.

RECEBA OS MEDICAMENTOS EM CASA
As farmácias, os hospitais, o ACES do Arco Ribeirinho e o 
Município de Alcochete estão a trabalhar em articulação 
para entrega de medicamentos ao domicílio no concelho 
de Alcochete.

FARMÁCIA NUNES - ALCOCHETE
+ 65 anos / mobilidade  reduzida / doentes crónicos ou 
oncológicos
Telm.: 963 106 907 (SMS)
E-mail: farmacia.nunes.alcochete@gmail.com
 
FARMÁCIA DE SÃO FRANCISCO – SÃO FRANCISCO
Telm.: 925 872 727 (SMS)
E-mail: farmacia.saofrancisco@mendesgalveia.pt

 
FARMÁCIA CAVAQUINHA  - ALCOCHETE
Tel.: 1400 (linha gratuita) ou 918 207 733 (SMS)
E-mail: farmaciacavaquinha@hotmail.com
 
FARMÁCIA PÓVOAS - SAMOUCO
Entregas às 6ª-feiras pela Junta de Freguesia de Samouco
Tel.: 917 644 510 (SMS)
E-mail: farmaciapovoaso@gmail.com 
 
RECEITAS MÉDICAS EM ARTICULAÇÃO COM O ACES 
ARCO RIBEIRINHO
+  65 anos,  com mobilidade  reduzida, doentes crónicos ou 
oncológicos
Telm.: 914 431 630
E-mail: desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt
Fique em casa que nós levamos os medicamentos até si!

MEDICAÇÃO HOSPITALAR
Os doentes vão ter que contactar as farmácias hospitalares 
para referenciar a farmácia da área da sua residência, onde  
pretende levantar a medicação e o Hospital faz o encaminha-
mento do pedido.

Continuamos a trabalhar por Alcochete e a si 
só lhe pedimos que fique em casa. 
Por si, por nós, por todos.

ESPECIAL




