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Aos doze dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a presidência do Dr. Luís Miguel Carraça Franco, na 

qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se presentes os Senhores 

Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Susana Isabel Freitas 

Custódio, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge Manuel 

Pereira Giro, António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 

 

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, no decurso da informação que prestou na última sessão da 

Assembleia Municipal, relativamente à recusa de Visto pelo Tribunal de Contas 

relacionado com a empreitada de construção da extensão do Centro de Saúde de 

Alcochete na freguesia de Samouco, os advogados da Câmara Municipal 

entenderam (e é um entendimento técnico-jurídico) que o acórdão do Tribunal de 

Contas continha duas possíveis nulidades e, em função disso, interpuseram 

recurso, o qual tem efeitos suspensivos. Até a decisão transitar em julgado, as 

obras desenvolver-se-ão normalmente. 

 

Em seguida, usou da palavra o senhor Vereador Jorge Manuel Giro para explicar 

que, na informação prestada na reunião de Câmara realizada na Fonte da 

Senhora, se esqueceu de esclarecer uma questão colocada pelo senhor 

Vereador José Navarro, referindo agora que, quem procedeu ao corte do sobreiro 

na zona da Baluarte, foram os serviços da Câmara Municipal dado que se 

encontrava em risco de queda. 

 

Relativamente às caldeiras das árvores, o senhor Vereador informou que o 

pedido foi direccionado ao senhor Vereador José Luís Alfélua, que irá proceder 

ao alargamento das mesmas. 

 

Seguidamente, passou-se ao Período da Ordem do Dia, procedendo-se à leitura 

do seguinte: 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações 

orçamentais, no montante de oitocentos e vinte mil e três euros e vinte e quatro 

cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 

 

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das 

despesas, no valor de trezentos e dez mil, duzentos e sessenta e seis euros e 

sessenta e cinco cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas do número 3081 ao número 3310. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, um 

assunto não incluído na ordem do dia da reunião, dada a urgência de deliberação 

imediata sobre o mesmo. 

 

 

ACTA 

 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 28 de Abril 

de 2010, por unanimidade. 
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URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

 

LOTEAMENTO 

 

Pedido apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária, SA, para redução 

da garantia bancária do loteamento Quebrada Norte, em Alcochete. 

Proc.º N.º LU.002.06 

 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, referente ao processo em epígrafe, propomos à aprovação da 

Câmara Municipal o seguinte: 

 

- Autorização para a redução da garantia bancária n.º 542007016 efectuada 

na Instituição Bancária do Banco Internacional do Funchal, no valor de 

€256.345,02, permanecendo um valor remanescente de €342 897,88.» 

 

Presente a referida informação técnica cujo teor é o seguinte: 

 

«Presente o requerimento n.º 1949 de 2008/09/09, na qualidade de proprietário, 

solicitando a recepção provisória das obras de urbanização, referente ao 

Loteamento LU.002.06. 

 

No entanto, face aos pareceres emitidos, propõe-se a redução da garantia 

bancária n.º 542007016, efectuada na Instituição Bancária do Banco 

Internacional do Funchal, referente a obras de urbanização, designadamente a 

execução das infra-estruturas das redes de gás, telecomunicações, electricidade, 

abastecimento de água e drenagem de esgotos. 

 

Considerando os pareceres, propõe-se: 
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- Que seja autorizada a redução da garantia bancária, inicialmente prestada, 

sob forma de numerário, no valor de €599.242,90, destinado a obras de 

execução das obras de urbanização, obras essas que foram executadas 

de acordo com os projectos aprovados e não apresentam quaisquer 

deficiências, pelo que estão reunidas as condições para que seja reduzida 

pela Câmara Municipal de Alcochete a garantia bancária no valor de 

€256.345,02, permanecendo um valor remanescente de €342.897,88.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, de acordo com a informação técnica, por unanimidade. 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL – 2009 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, aprovou o Novo Regime de Arrendamento 

Urbano (NRAU), remetendo para uma série de legislação complementar o 

tratamento de determinados aspectos, nomeadamente o diploma que regula as 

comissões arbitrais municipais, previstas no artigo 49.º do NRAU, o Decreto-Lei 

n.º 161/2006, de 8 de Agosto. 

 

Por deliberação tomada em reunião de Câmara de 2 de Abril de 2007 foi criada a 

Comissão Arbitral Municipal de Alcochete, inserida na DOTU. 

 

Considerando o disposto no artigo 19.º do supra citado diploma legal, propõe-se 

a aprovação do relatório anual da CAM 2009 e posterior envio para a Assembleia 

Municipal para efeitos de deliberação.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade, bem como anexar o referido relatório como Doc. 1. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 10/10 – 1.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO DE 2010 – PPI E AMR 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Pelo Despacho, datado de 30 de Abril de 2010, foi aprovada a 1.ª Alteração às 

Grandes Opções do Plano 2010 – Plano Plurianual de Investimentos e 

Actividades Mais Relevantes 2010, cujos documentos se submetem a ratificação 

da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 5 

votos a favor da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 2. 

 

 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 11/2010 – 1.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2010 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Pelo Despacho, datado de 30 de Abril de 2010 foi aprovada a 1.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa 2010, cujos documentos se submetem a ratificação da 

Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 5 

votos a favor da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc.3. 

 

 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DURANTE O 

PERÍODO DAS FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO CAMPONESA DE S. 

FRANCISCO A DECORRER ENTRE OS DIAS 2 A 6 DE JUNHO 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Proponho, em conformidade com a legislação em vigor e como resultado da 

pretensão que nos foi apresentada pela direcção da Associação das Tradicionais 

Festas de Confraternização Camponesa de S. Francisco, o prolongamento do 

horário de funcionamento dos estabelecimentos legais de restauração e bebidas, 

até às 04:00 horas, durante o período em que se realizam as Festas de 

Confraternização Camponesa de S. Francisco, como tem acontecido, aliás, em 

anos transactos. 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

 

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE S. FRANCISCO” – PROC.º I-

02/10 – APROVAÇÃO DE ADITAMENTO AO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 
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«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede 

Viária, n.º 057/10/DOMRV, referente à empreitada em epígrafe, propomos à 

aprovação da Câmara Municipal o seguinte: 

 

- Decidir sobre a aprovação do Aditamento ao projecto de execução.» 

 

Presente a referida informação da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária, 

cujo teor é o seguinte: 

 

De acordo com o disposto na alínea q), n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 

18 de Setembro, compete à Câmara Municipal «Aprovar os projectos (…) 

relativamente a obras (…)». 

 

O Projecto de Execução referente à empreitada em epígrafe foi sancionado pela 

edilidade na sua reunião do passado dia 21 de Abril, no mesmo dia em que deu 

entrada o Parecer da ANPC com a Aprovação da especialidade de Segurança 

contra Incêndios, aprovação essa, todavia, condicionada à realização de 

alterações ao projectado (substituição de portas de correr por portas de batente e 

clarabóia de ventilação/desenfumagem nas escadas interiores), as quais 

implicaram consequentes modificações nos Desenhos, na Memória Descritiva e 

no Mapa de Quantidades da Arquitectura, que assumiram a forma de um 

Aditamento ao Projecto, recepcionado, nesta Divisão, a 4 de Maio. 

 

Se todas as peças do procedimento (designadamente o Projecto de Execução) 

são aprovadas pelo órgão competente para a decisão de contratar (artigo 40.º, n.º 

2, do CCP), as alterações às mesmas deverão merecer semelhante tratamento, 

sob pena de, não o fazendo, serem postas a concurso peças não aprovadas pelo 

órgão adequado. 

 

Face ao atrás exposto, somos a propor à digníssima Câmara Municipal de 

Alcochete que delibere no sentido de: 

 

- Decidir sobre a aprovação do Aditamento ao projecto de execução.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

 

“CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, 

RESERVATÓRIOS: ELEVADO DO SAMOUCO E APOIADOS DO BATEL” 

PROC.º N-16/01 – CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, findo o prazo de garantia da empreitada em epígrafe, adjudicada a 

REDECOR – Revestimentos de Protecção e Decoração, S.A., procedeu-se à 

vistoria para efeitos de cancelamento de garantia bancária, tendo-se verificado 

que os trabalhos que se encontravam executados de acordo com o estipulado no 

Caderno de Encargos. 

 

Consequentemente, deverão ser restituídas as quantias retidas como garantia ou 

qualquer outro título a que tiver direito, bem como se deverá promover a extinção 

da caução prestada, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do mesmo diploma legal. 

 

Pelo que propomos à digníssima Câmara: 

 

1. A homologação do auto de Recepção Definitiva da empreitada em 

epígrafe; 

 

2. O cancelamento da Garantia Bancária emitida pelo Banco Espírito Santo 

em 10 de Setembro de 2001, com o n.º 284 604, no valor de €1.409,60.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de 

Recepção Definitiva, bem como autorizar o cancelamento da garantia bancária, 

por unanimidade. 
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PROPOSTA DE ISENÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO – CLIENTE N.º 

1277339 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«O cliente n.º 1277339 – Sr. Vladimir Ghelinschi solicitou a isenção da taxa de 

saneamento, alegando não ter ligação ao colector de esgotos domésticos. 

 

Consultado o processo constata-se que: 

 

- No local de consumo, Quinta da Bracieira, n.º 3, na Estrada da Atalaia, em 

Alcochete, existe rede de esgoto doméstico, pelo que se propôs ao cliente 

o pagamento da extensão da rede. 

 

Assim, propõe-se que: 

 

1. A aprovação da isenção da taxa de saneamento desde a data de início de 

contrato, 20 de Junho de 2006, até se proceder à extensão da rede de 

esgoto doméstico no local de consumo; 

 

2. Que seja considerado o período de 1 ano para a execução da extensão de 

rede, o que significa que a isenção terminará um ano após a aprovação 

em Reunião de Câmara, desta proposta.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 
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«Atendendo à escassez de material informático, a Divisão de Educação 

Desenvolvimento Social e Saúde, através do Pólo de Animação Ambiental das 

Hortas, efectuou um pedido à GE Money de oferta de algum deste equipamento. 

 

A GE Money disponibilizou-se para doar cinco computadores marca DELL e uma 

impressora. 

 

Atendendo ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Alcochete aceite a 

doação, mediante a emissão do recibo respectivo.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

 

RATIFICAÇÃO AO PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A T-

LVT E O MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

 

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«Com a extinção da entidade de Turismo de Setúbal Costa Azul – no ano de 

2008, surgiram com o Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, as novas áreas 

regionais de turismo bem como o Regime Jurídico de Criação, Organização e 

Funcionamento da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo e a 

Portaria n.º 940/2008, de 21 de Agosto aprovou os Estatutos da referida entidade. 

 

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º desses mesmos estatutos tem a T-LVT vindo a 

celebrar Protocolos de Parceria com os municípios que integram a entidade 

regional. 

 

O Município de Alcochete, numa sessão pública com os restantes municípios da 

Península de Setúbal, assinou, no passado dia 16 de Abril, o Protocolo que aqui 

se apresenta para ratificação.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou ratificar a celebração do 

referido protocolo por unanimidade, bem como anexar, à presente acta, cópia do 

mesmo como Doc. 4. 

 

 

VOTO DE LOUVOR a) 

 

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«Foi com orgulho, e também muita emoção, que assistimos, no passado dia 2 de 

Maio – Domingo – à participação da banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 

de 1898 no III Concurso Internacional de Bandas Filarmónicas do Ateneu Artístico 

Vilafranquense, onde a nossa banda conquistou o 1.º lugar nas categorias 1 e 

categoria Taurina. 

 

Feito já alcançado em 2006, considera-se ser de toda a justiça e pertinência o 

reconhecimento desta Câmara a todos os intervenientes (Direcção, Maestro, 

músicos, familiares e muitos outros) que desenvolvem esforços no êxito da 

Banda, da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro e, consequentemente, de 

Alcochete. 

 

Propõe-se assim, um Voto de Louvor ao desempenho da Banda da Sociedade 

Imparcial 15 de Janeiro de 1898 e que, depois de integrado em acta, seja dado 

conhecimento do mesmo, por escrito, à direcção da colectividade.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o Voto de Louvor 

à Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, por unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 

apresentadas as seguintes propostas: 
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1 – «O Vulcanense Futebol Clube, está a promover a formação desportiva na 

modalidade de andebol, e ténis na época de 2009/2010. 

 

De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, 

a Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões 

de formação das modalidades federadas: 

 

a) Cobertura de todos os encargos de inscrições e seguros dos jogadores; 

b) Cobertura dos encargos com arbitragem. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €387,50 

(trezentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) para fazer face aos 

encargos acima referenciados.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

2 – «A Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense realizou, no 

passado mês de Março de 2010, a gravação do seu segundo CD. O registo 

sonoro do seu trabalho é fundamental para a divulgação, tradição e curriculum da 

colectividade. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 

 

Este evento, com a periodicidade bienal, tem vindo a marcar tradição no 

calendário cultural trazendo novos públicos e revelando novos talentos. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros) repartidos entre duas tranches de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o evento.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

3 – «A Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete realizou, no 

passado mês de Outubro de 2009, a gravação do seu quinto CD. O registo 

sonoro do seu trabalho é fundamental para a divulgação, tradição e curriculum da 

colectividade. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 

 

Este evento, com a periodicidade bienal tem vindo a marcar tradição no 

calendário cultural trazendo novos públicos e revelando novos talentos. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros) repartidos entre duas tranches de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o evento.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

4 – «O Grupo Desportivo da Fonte da Senhora vai realizar, no presente mês de 

Maio, o seu “XXII Festival de Folclore da Fonte da Senhora, II Luso-Espanhol”. 

 

Este festival vem na senda dos anteriores e visa promover o folclore e ampliar a 

actividade deste grupo, divulgando o património imaterial do concelho junto do 

público em geral. 
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Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros) repartidos entre duas tranches de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o evento.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

5 – «O Grupo da Casa da Malta está a realizar, no presente mês de Maio, um 

conjunto de iniciativas que se destinam a assinalar a passagem do seu 27.º 

aniversário. 

 

Entre as várias iniciativas contam-se 2 exposições, uma sessão de pintura ao 

vivo, apontamentos de fado, o lançamento do livro “Horizontes de Poesia” e uma 

homenagem ao fadista Augusto Sardinha, no dia 29 de Maio. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros) repartidos entre duas tranches de € 1250,00 (mil, 

duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o 

conjunto das iniciativas.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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6 – «A Associação GilTeatro, levou a cena a peça “A Bela Vista”, no dia 30 de 

Abril, representada na Casa do Povo de Alcochete. Embora inserida num 

conjunto de iniciativas levadas a cabo pela Associação, por ocasião do programa 

do 25 de Abril e 1.º de Maio, esta iniciativa encontrava-se já planeada no início do 

ano e prevista em orçamento. 

 

Pela complexidade e custos de que se reveste a montagem e preparação de uma 

peça, apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €850,00 

(oitocentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o 

evento.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

7 – «O Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete organizou, no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio, o Torneio de Sueca Inter-

colectividades. Estiveram nesta 1.ª edição, 3 associações, num total de 24 

jogadores. Promoveu ainda uma iniciativa de divulgação do clube com a 

presença de jogadores das camadas jovens da Academia do Sporting, com a 

instalação de uma banca colocada no Largo de S. João, durante 1 dia. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 
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Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes do 

Torneio.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

� Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

– «As Festas de Confraternização Camponesa de S. Francisco, são já uma 

tradição no nosso concelho e, tal como em anos anteriores, irão realizar-se de 2 a 

6 de Junho. 

 

Neste evento, tão esperado pela população do Município e por outros 

espectadores que se dirigem ao nosso concelho para participar nestas 

festividades, estão inseridas várias iniciativas de índole cultural, recreativa e 

desportiva. 

 

Assim, proponho atribuição de subsídio, para fazer face às despesas inerentes da 

organização das festividades à Associação das Tradicionais Festas de 

Confraternização Camponesa de S. Francisco, no valor de €12.050,00 (doze mil 

e cinquenta euros).» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

� Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foi apresentada a seguinte proposta: 
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– «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o ano 

lectivo de 2009/2010, os alunos da E.B.1 de S. Francisco irão realizar uma visita 

à Quinta Pedagógica Bichos-do-mato, em Setúbal no dia 14 Junho. 

 

No sentido de todos os alunos da escola poderem participar nesta actividade, 

proponho a atribuição de subsídio, no valor de €184,00 (cento e oitenta e quatro 

euros) a atribuir ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete para financiar 

o transporte dos alunos com Acção Social Escolar. 

 

13 alunos com escalão A x €8,00 por alunos = €104,00 

20 alunos com escalão B x €4,00 por alunos = €80,00 

33 alunos = €184,00» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

� Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período 

compreendido entre 13 de Abril e 10 de Maio/2010 

 

«ABRIL: 

� Reunião de Câmara (14.04.10); 

� Presença na Reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (15.04.10); 

� Reunião com a equipa da Frente Ribeirinha (22.04.10); 

� Presença no “Alcochete Gimnodance”, no Pavilhão de Alcochete (23.04.10); 

� Inauguração do Parque Desportivo e de Lazer do Valbom (24.04.10); 

� Presença na apresentação do livro “D’Amour, de Fere et de Pierre”, na 

Biblioteca Municipal (24.04.10); 

� Inauguração da Exposição “Terras de Cores”, na Biblioteca Municipal 

(24.04.10); 



Reunião de 2010.05.12  
Acta n.º 11 

20 

� Presença nas Noites Populares em Samouco e Alcochete (24.04.10); 

� Hastear das Bandeiras nos Paços do Concelho e Juntas de Freguesia 

(25.04.10); 

� Presença nas Manhãs Infantis: Samouco; S. Francisco; Fonte da Senhora; 

Passil; Barroca d’Alva e Bairro 25 de Abril (25.04.10); 

� Inauguração do Circuito de Ginástica de Manutenção do Samouco (25.04.10); 

� Presença no Festival de Folclore na Praia Fluvial do Samouco (25.04.10); 

� Sessão Solene da Assembleia Municipal (25.04.10); 

� Recepção Oficial nos Paços do Concelho aos participantes no “Projecto 

Coménius” (26.04.10); 

� Reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRS (26.04.10); 

� Reunião da Assembleia Intermunicipal da AIA (26.04.10); 

� Reunião na ARSLVT, sobre o encerramento das consultas na extensão do 

centro de saúde em S. Francisco (27.04.10); 

� Assembleia Municipal (27.04.10); 

� Reunião de Câmara Descentralizada na Fonte da Senhora (28.04.10); 

� Inauguração da Festa do Cavalo (29.04.10); 

� Presença na iniciativa “Noivas em Abril”, do Grupo Folclórico Danças e 

Cantares da Fonte da Senhora (30.04.10); 

 

MAIO: 

� Presença no Aniversário da Casa da Malta (01.05.10); 

� Presença no Concurso de Bandas no Ateneu Artístico Vilafranquense a 

convite da Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 (02.05.10); 

� Reunião com a Dra. Maria João Burnay (ICN B) (03.05.10); 

� Reunião na CCDR-LVT (04.05.10); 

� Reunião com os Parceiros da Frente Ribeirinha (05.05.10); 

� Reunião com a Administração do Porto de Lisboa (05.05.10); 

� Sessão /Debate na Junta de Freguesia de S. Francisco sobre o encerramento 

das consultas na extensão do centro de saúde de S. Francisco (07.05.10); 

� Reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (10.05.10).» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – Reunião de Câmara descentralizada 

 

«Na sequência da proposta, aprovada em reunião de Câmara de 3 de Março 

último “Reuniões de Câmara Descentralizadas para o Ano de 2010”, informo que 

a próxima reunião de Câmara descentralizada se realiza no dia 26 de Maio, na 

freguesia do Samouco, Edifício da Junta de Freguesia, com início às 21:00 

horas.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 

prestada a seguinte informação: 

 

– Actividades desenvolvidas pela Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo 

 

“Férias Activas Manhãs a Correr… Tardes de Saber Páscoa 2010”: 

«Realizou-se, entre 29 de Março e 1 de Abril, o programa de Férias Desportivas 

da Páscoa destinado a crianças e jovens dos 6 aos 14 anos. 

 

A programação deste ano contemplou, tal como em anos anteriores, actividades 

desportivas durante o período da manhã e actividades culturais durante o período 

da tarde, envolvendo outros serviços da Câmara Municipal de Alcochete (Museu 

de Arte Sacra - DCIL e Pólo Ambiental do Pinhal das Areias - DEDSS) e outras 

entidades parceiras (Campo de Tiro de Alcochete e Câmara Municipal de Lisboa 

– Parque de Monsanto). 

 

Os 65 inscritos nas férias activas participaram em inúmeras actividades 

desportivas de ar livre (escalada, rappel, caminhadas na natureza, caça ao 

tesouro, jogos informais, jogos tradicionais, etc.). A temática destas férias 

desportivas (Natureza) permitiu também que se aliassem actividades de 

formação ambiental (plantação de árvores e preservação dos espaços verdes). 

Foram efectuadas visitas ao Campo de Tiro de Alcochete e ao parque de 
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Monsanto. As restantes actividades realizaram-se em espaços desportivos e de 

lazer do município de Alcochete. 

 

A colaboração dos alunos do curso tecnológico de desporto da Escola 

Secundária de Alcochete foi, novamente, fundamental no sucesso de mais uma 

edição das férias desportivas, assim como estas também foram importantes para 

a sua formação profissional. 

 

“Trilhos do Campo de Tiro de Alcochete”: 

No âmbito do Programa Alcochet’Aventura 2010, a Divisão de Desporto, 

Juventude e Movimento Associativo levou a efeito, no passado dia 18 de Abril, 

um passeio BTT intitulado “Trilhos do Campo de Tiro de Alcochete”. 

 

A iniciativa contou com a presença de 45 participantes, que apesar do mau tempo 

que se fez sentir (muita chuva e vento), percorreram trilhos dentro desta unidade 

militar, num total de 30 kms. 

 

De realçar mais uma vez, a total disponibilidade do Sr. Comandante do Campo 

de Tiro de Alcochete no apoio a iniciativas promovidas pelo nosso Município 

 

“Torneio ALCOCHETE Andebol/Futsal”: 

Desenrolou-se, entre 30 de Março e 3 de Abril de 2010, mais um Torneio 

Internacional de Andebol e Futsal organizado em parceria pelo Grupo Académico 

da Juventude de Alcochete e a Câmara Municipal de Alcochete. Participaram 30 

equipas, das quais 6 espanholas, destacando-se, de entre estas, a participação 

de uma equipa do Barcelona. 

 

Este evento envolveu competições nas categorias de infantis, iniciados, juvenis e 

juniores, tendo sido avaliado como um dos melhores até ao momento realizados, 

com particular ênfase para a competição de juniores masculinos. 
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“Aquagames”: 

Realizou-se mais uma vez no dia 24 de Abril o já tradicional “Aquagames” 

inserido nas comemorações do 25 de Abril e em interligação com a inauguração 

do Parque do Valbom.  

 

O programa constou de actividades aquáticas para pais e filhos durante a manhã 

e jogos aquáticos para crianças durante toda a tarde. 

 

No relvado da piscina esteve disponível um insuflável, inserido nas actividades 

que decorreram na zona envolvente, para satisfação dos mais pequeninos. 

 

“Torneio de Futsal”: 

Decorreu de 13 de Abril a 2 de Maio de 2010, o Torneio de Futsal, nos escalões 

de pré-escolas e escolas integrado, igualmente, nas comemorações do 25 de 

Abril e 1.º de Maio de 2010. 

 

Este torneio contou com a presença de 14 equipas, num total de 146 atletas, em 

representação dos seguintes clubes: 

� Associação Desportiva Samouquense 

� Casa do Benfica em Alcochete 

� Grupo Desportivo Alcochetense 

� Grupo Desportivo Alegria e Trabalho da Barroca d’Alva 

� Futebol Clube de S. Francisco 

� Sport Clube do Samouco 

 

A Câmara agradece a todos os elementos que colaboraram na arbitragem do 

torneio: Ernesto Catarino, Fábio Rebelo, João Marques, e Mário Santos. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete ofereceu um troféu a cada equipa e uma 

lembrança a todos os atletas e árbitros. 

 

A assistência foi muito participada, vibrando com emoção até ao final do Torneio. 

 



Reunião de 2010.05.12  
Acta n.º 11 

24 

 

“Inauguração do Parque do Valbom”: 

A Câmara Municipal inaugurou, no dia 24 de Abril de 2010, o Parque do Valbom, 

com uma adesão muito significativa da população do concelho de Alcochete. 

 

De manhã, estiveram presentes cerca de 130 crianças das escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico do Concelho, para integrarem o convívio inter-turmas de 

atletismo. Realizaram-se diferentes vertentes desta modalidade, tais como: 

 

Corrida de velocidade; corrida de estafetas; salto em altura; salto em 

comprimento; lançamento do peso e lançamento do dardo. No final da actividade 

todas as crianças receberam um lanche, brindes e diplomas de participação. 

 

Os alunos do “Clube Viva +” tiveram, também, uma participação activa na 

inauguração deste Parque, assinalando-se, com especial êxito, a utilização dos 

aparelhos de ginástica de manutenção, adaptados à sua faixa etária. 

 

Estiveram presentes 60 participantes, na parte da manhã, oriundos das turmas de 

Alcochete e 49, à tarde, oriundos das turmas de Samouco, S. Francisco e Fonte 

da Senhora. 

 

O Ginásio Quinta do Valbom associou-se ao convite da Divisão de Desporto, 

Juventude e Movimento Associativo para integrar o programa das 

comemorações, efectuando algumas demonstrações de modalidades desportivas 

que este ginásio tem para oferecer aos seus clientes, nomeadamente Taichi, Ju-

jutsu, Samba, Bike e Capoeira. 

 

Também o Vulcanense Futebol Clube se associou a esta inauguração, com 

demonstrações de ténis por uma das nossas melhoras atletas nacionais da 

modalidade (Neusa Silva) e na organização dum torneio de ténis em várias 

categorias, que decorreu durante todo o fim-de-semana. 
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À tarde, a população jovem, que acorreu em massa ao novo parque, teve a 

possibilidade de participar em actividades desportivas como jogos tradicionais, 

skills de futebol, de basquetebol e de ténis. 

 

O balanço final da actividade foi extremamente positivo, visto que várias centenas 

de pessoas acorreram durante todo o dia ao novo espaço desportivo e de lazer, 

usufruindo das suas condições e potencialidades desde o primeiro dia. 

 

“Aulas de rua do Clube Viva Mais”: 

Com o objectivo de mostrar publicamente o trabalho, desenvolvido desde o início 

do ano, foram efectuadas aulas de rua pelos alunos do Clube Viva +, nos 

seguintes locais: Praça da República, no Samouco, Largo de S. João, em 

Alcochete, Fonte da Senhora, e Largo da Junta em S. Francisco. 

 

Recordamos que o Clube Viva + é um projecto muito acarinhado pela Divisão de 

Desporto, Juventude e Movimento Associativo, no sentido de promover o 

exercício físico, especialmente destinado a maiores de 50 anos, contando 

actualmente com 200 praticantes. 

 

“Manhãs Infantis”: 

No dia 25 de Abril, durante a manhã, decorreram as “Manhãs infantis” 

promovidas pela Câmara Municipal e que contaram com a colaboração das 

Juntas de Freguesia do Concelho e de grande parte do movimento associativo. 

 

No total estiveram envolvidas cerca de 230 crianças, de todas as idades, em 

actividades que foram desde os jogos de andebol e futebol, passando por 

gincanas, jogos tradicionais e escalada. Foram oferecidos brindes e ofertas a 

todos os participantes. 

 

Estas iniciativas contaram com o auxílio precioso de vários jovens do Curso 

tecnológico de desporto da Escola Secundária de Alcochete.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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� Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi prestada 

a seguinte informação: 

 

– Actividades da Divisão de Cultura e Identidade Local durante o mês de 

Abril 

 

«1. Actividades para o público em geral: 

 

“Ateliê da Páscoa” 

Tipologia: Ateliê de expressão plástica 

Dia: 1  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 6 pessoas 

 

In Alma 

Tipologia: Música (vocal) 

Dia: 1  

Local: Igreja da Misericórdia / Núcleo de Arte Sacra do MMA 

Público: 13 pessoas 

 

“Ler e comer… Livros!” 

Tipologia: Animação da Leitura para pais e filhos 

Dia: 3  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 82 pessoas 

Integrado no programa Ao primeiro sábado de cada mês … era uma vez! 

 

“Feira do Livro Infantil” 

Tipologia: Informação 

Dias: 6 a 17  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: não contabilizado 

Comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil 
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“À Conversa com… Vanda Maria Furtado Marques” 

Tipologia: Informação 

Dia: 6  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 26 pessoas 

Comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil 

 

“Clube de Leitura em Voz Alta” 

Tipologia: Ateliê de Leituras 

Dias: 6, 20 e 27  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 55 pessoas 

 

“Iniciação à Informática – 1.ª Acção de formação TIC” 

Tipologia: Formação 

Dias: 10, 13, 20, 24 e 27  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 4 formandos  

 

“Obras da Colecção de Arte Contemporânea da Portugal Telecom” 

Tipologia: Exposição (arte contemporânea) 

Dia: 16  

Local: Sala Polivalente do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 48 pessoas (inauguração); 240 visitantes 

 

“Vai-se Andando” 

Tipologia: Teatro (stand-up) 

Dia: 17  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 360 pessoas 

Integrado nas Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio 

 

 

“A minha Escola adopta um Museu” 
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Tipologia: Exposição  

Dia: 20  

Local: Núcleo de Arte Sacra do MMA 

Públicos: 28 visitantes 

 

“Conhecer a Biblioteca” 

Tipologia: Visita guiada 

Dia: 21 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 42 pessoas (Clube Viva +) 

 

“Marcando Leituras” 

Tipologia: Ateliê de expressão plástica 

Dias: 21 e 22 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 18 pessoas 

 

“O Grande Livro dos Retratos de Animais” 

Tipologia: Ateliê de Ilustração 

Dia: 22 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 9 pessoas (Universidade Sénior do Montijo) 

 

“Luís Gomes e Nuno Vieira de Almeida” 

Tipologia: Música (recital de canto e piano) 

Dia: 22  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 180 pessoas 

 

“Na Voz dos Jovens” 

Tipologia: Promoção da Leitura 

Dia: 23 de Abril 

Local: Largo de S. João 
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Público: 236 participantes (Escolas E.B. 1º, 2º e 3º Ciclos); público não 

contabilizado 

Integrado nas Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio; Comemorações do 

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 

 

“Canções de Madrugar – Homenagem a Ary dos Santos” | Paulo Cavaco e Claud 

Tipologia: Música (portuguesa) 

Dia: 23  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 111 pessoas 

Integrado nas Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio 

 

“D’amour, de Fer et de Pierre” l Paulo Martins 

Tipologia: Apresentação de livro  

Dia: 24  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 160 pessoas  

Comemorações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 

 

“Terra de Cores” l Paulo Martins 

Tipologia: Exposição (fotografia) 

Dia: 24  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 160 pessoas (inauguração); visitantes não contabilizados 

Integrado nas Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio; Comemorações do 

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 

 

“Festival de Folclore” 

Tipologia: Dança e Música 

Dia: 25  

Local: Praia do Samouco 

Público: não contabilizado 

Integrado nas Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio 
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“Uma prenda para a Mãe…” 

Tipologia: Ateliê de expressão plástica 

Dias: 28 e 29 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 15 pessoas 

 

“On Broadway” | Escola de Dança D. Manuel I 

Tipologia: Dança 

Dia: 29  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 346 pessoas 

Comemorações do Dia Mundial da Dança 

 

“Diabo na Cruz” 

Tipologia: Música (portuguesa) 

Dia: 30  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 269 pessoas 

Integrado nas Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio 

 

 

2. Actividades para o público escolar: 

 

“Um Passeio ... em Alcochete; … em S. Francisco; … em Samouco” 

Tipologia: Educação patrimonial  

Dias: 13, 20, 27 e 28  

Local: Alcochete; Samouco e S. Francisco 

Público: 86 pessoas 

 

“Vamos brincar com Poesia?” 

Tipologia: Animação da Leitura 

Dias: 15 e 16 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 49 pessoas 
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Visitas orientadas à exposição “Obras da Colecção de Arte Contemporânea da 

Portugal Telecom” 

Tipologia: Educação artística 

Dia: 20  

Local: Sala Polivalente do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 40 pessoas 

 

“Cisco e a Espiral do Conhecimento” | Companhia de Teatro Piupardos 

Tipologia: Teatro 

Dia: 20  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 204 pessoas  

 

Visita ao Núcleo Antigo de Alcochete e Museu Municipal (Núcleos Sede e de Arte 

Sacra) 

Tipologia: Educação patrimonial  

Dia: 26  

Local: Núcleo Antigo de Alcochete e Museu Municipal de Alcochete 

Público: 49 pessoas» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do 

artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, pelas 18:50 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e 

assino. 


