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Aos dezanove dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no Salão da Junta de 

Freguesia de S. Francisco, pelas vinte e uma horas, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor Dr. Luís Miguel Carraça Franco, 

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

Vereadores, António Luís Lucas Rodrigues, Paulo Alexandre Meireles de 

Carvalho Alves Machado e José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Arnaldo Matias 

Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa. 

 

Não compareceu o senhor Vereador José Dias Inocêncio por motivo considerado 

justificado. 

 

Seguidamente ordenou que se iniciasse a leitura dos assuntos agendados, na 

respectiva “ordem do dia”, para a presente reunião. 

 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

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

orçamentais, no montante de um milhão, setenta e sete mil novecentos e 

quarenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de setecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e seis 

euros e oitenta e sete cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas do número 2679 ao número 3125. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTAS 
 

A Câmara deliberou aprovar as actas das reuniões ordinárias realizadas em 6 de 

Fevereiro de 2008 e 20 de Fevereiro de 2008, por unanimidade. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

1 – PROJECTOS APROVADOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2 

do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos 

projectos seguintes: 

 

a) Projecto de arquitectura apresentado por Lucinda Emília Prates Lageira, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar com cave, sita no Vale 
Figueira, Brasileiro, Alcochete (Alterações). 
Proc.º N.º B-77/98 
 
b) Projecto de arquitectura apresentado por João Carlos Mendes Madeira do 
Rosário, referente à construção de uma moradia de 2 pisos com cave, sótão 
e muro, sita no Convento de S. Francisco, Lote 22, S. Francisco (Alterações). 
Proc.º N.º AE.040.04 (H) 
 
c) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Alice dos Santos 
Rodrigues Tobias, referente à adaptação de um estabelecimento a salão de 
cabeleireiro, sito na Rua Jacôme Ratton, n.º 1, Alcochete. 
Proc.º N.º AE.018.06 
 
d) Projecto de arquitectura apresentado por Lígia Augusta de Oliveira 
Correia, referente à adaptação de um estabelecimento comercial a ATL, sito 
no Passil, Lote 7, Alcochete. 
Proc.º N.º AE.053.07 
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e) Projecto de arquitectura apresentado por Amadeu Tavares do Amaral, 
referente à construção de um edifício de 2 pisos, sito em S. Francisco. 
Proc.º N.º LE.062.05 (M) 
 
f) Projecto de arquitectura apresentado por Sylvie Marques Cordeiro, 
referente à construção de uma moradia de r/c com cave e anexos, sita em 
Cercal de Cima ou Cercal, S. Francisco (Alterações). 
Proc.º N.º LE.032.06 (H) 

 
g) Projecto de arquitectura apresentado por Fernando Miguel Guerra Pinto, 
referente à remodelação de um estabelecimento de café/bar, sito na Rua 
Comandante Sacadura Cabral, n.º 14, em Alcochete. 
Proc.º N.º LE.041.06 (R) 
 
h) Projecto de arquitectura apresentado por João José Labreco Carneiro, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 1 piso com sótão, em 
Vale Figueira, Alcochete. 
Proc.º N.º LE.057.06 (H) 
 
i) Projecto de arquitectura apresentado por Francisco Jorge Santana, 
referente à alteração de uma garagem e de muro de vedação, sita em Vale 
Figueira, Alcochete. 
Proc.º N.º LE.013.07 (H) 
 
j) Projecto de arquitectura apresentado por Arménio Augusto e Maria do 
Sacramento Gabão Barral Baptista, referente à construção de uma 
arrecadação e demolição de uma arrecadação existente, sita nas Cardieiras, 
em Alcochete. 
Proc.º N.º LE.014.07 (O) 
 
k) Projecto de arquitectura apresentado por Banco BPI, SA, referente à 
adaptação de um estabelecimento comercial a agência bancária, sito na Av. 
da Revolução, n.º 88, em Alcochete. 
Proc.º N.º LE.037.07 
 
l) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Idália Pereira Rodrigues, 
referente à construção de um alpendre, sito na Estrada Nacional 119, em S. 
Francisco. 
Proc.º N.º LE.050.07 
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m) Projecto de arquitectura apresentado por Formosinho Boaventura Santos 
Torres, referente à construção de uma piscina coberta, sita na Quinta de 
Pateira, Estrada da Malhada de Meias, em Alcochete. 
Proc.º N.º LE.067.07 
 
n) Projecto de arquitectura apresentado por Alberto José Ferreira de Almeida, 
referente à construção de uma moradia com cave e sótão, sita na Praceta do 
Bocage, em Samouco. 
Proc.º N.º LE.068.07 (H) 
 
o) Projecto de arquitectura apresentado por Boa Pharma, Lda., referente à 
adaptação de um estabelecimento a parafarmácia, sita na Av. da Revolução, 
n.º 86, Alcochete. 
Proc.º N.º LE.071.07 (C) 
 
p) Projecto de arquitectura apresentado por Angartina, Promoção Imobiliária, 
SA, referente à construção de um edifício de culto religioso – capela, sita em 
Olho Cinzeiro, Alcochete. 
Proc.º N.º LE.072.07 

 
q) Projecto de arquitectura apresentado por Renato Caetano Faria, referente 
à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com sótão, sita no Largo 
Barão Samora Correia, n.º 36 – 37, em Alcochete. 
Proc.º N.º LE.001.08 (H) 
 
r) Projecto de arquitectura apresentado por Crown Cork & Seal de Portugal 
Embalagens, SA, referente à construção de uma instalação destinada à 
armazenagem de combustíveis gasosos, sita na Estrada Nacional 119, Km 
7,4 – Alcochete. 
Proc.º N.º LC.003.03 
 
s) Projecto de arquitectura apresentado por João Alberto de Andrade, 
referente à construção de uma instalação destinada à armazenagem de 
combustíveis gasosos (GPL), sita na Lagoa do Láparo, Lote 104, Quebrada 
Sul, Alcochete. 
Proc.º N.º LC.001.07 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
 

REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DA PISCINA 
DE APRENDIZAGEM – Procº I-01/02 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS 

 

Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva da empreitada em 

epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo 

com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições 

para a obra ser recebida definitivamente. 

 

Submetido à discussão e votação a Câmara deliberou, por unanimidade, 

homologar o Auto de Recepção Definitiva, bem como aprovar o cancelamento da 

garantia bancária nº 125-02-0276407 no valor de €6 990,00 emitida pelo Banco 

Comercial Português, SA, em 2 de Agosto de 2002, Guia de Depósito emitida 

pela Caixa geral de Depósitos no valor de €86,14, bem como, a restituição de 

eventuais quantias retidas. 

 

 
REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DO 
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO SAMOUCO – Procº I-02/02 – 
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 

 

Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva da empreitada em 

epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo 

com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições 

para a obra ser recebida definitivamente. 

 

Submetido à discussão e votação a Câmara deliberou, por unanimidade, 

homologar o Auto de Recepção Definitiva, bem como aprovar o cancelamento da 

garantia bancária nº 125-02-0276416, no valor de €3 000,04, emitida pelo Banco 
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Comercial Português, SA em 2 de Agosto de 2002, bem como, a restituição de 

eventuais quantias recebidas. 

 

 

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTO – Procº I-01/07 – 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte informação 

elaborada pela DOM. 

 

“ Na sequência da forte pluviosidade ocorrida nos meses de Janeiro e Fevereiro  

de 2008, originou o alagamento da obra, bem como a derrocada de terras, 

provocando um atraso significativo na execução normal dos trabalhos, tendo o 

empreiteiro solicitado à fiscalização a prorrogação do prazo contratual em 33 

dias. 

 

Julgamos justificáveis as razões para o pedido, ficando a conclusão da obra 

prevista para o dia 28 de Março de 2008. 

 

Em face desta informação o senhor Vereador propôs a prorrogação do prazo 

contratual da empreitada em 33 dias. 

 

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

a prorrogação dos trabalhos da empreitada em mais 33 dias 

 

 

MERCADO MUNICIPAL – AVARIA NA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DE 
PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS DO MERCADO MUNICIPAL - Reembolsos 

 

Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta: 

 
“No passado dia 12 de Fevereiro de 2008, foi detectada uma avaria na câmara de 

refrigeração de produtos hortofrutícolas do Mercado Municipal. 
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Em consequência desta avaria os géneros alimentícios que lá estavam 

guardados, estragaram-se, ficando impróprios para consumo, resultando em 

prejuízo para os respectivos vendedores. 

 

Neste sentido, foi efectuado um levantamento dos produtos danificados, 

propondo-se o pagamento dos referidos produtos hortofrutícolas, aos vendedores 

lesados, de acordo com a listagem anexa a esta acta como Doc.1, totalizando o 

valor de 77,10 € (setenta e sete euros e dez cêntimos).  

 

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

APROVAÇÃO DE DOAÇÃO DE TERRENO À FUNDAÇÂO JOÃO 
GONÇALVES JÚNIOR 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 
 “A Fundação João Gonçalves Júnior vai candidatar-se ao Programa PARES com 

o propósito de obter financiamento para a construção de uma berçário/creche no 

concelho de Alcochete, na sequência da futura extinção da valência de 

Actividades de Tempos Livres (CATL). 

Para o efeito, foi solicitada a colaboração da Câmara Municipal de Alcochete para 

que seja doado um terreno, na freguesia de Alcochete, para a construção do 

aludido equipamento, onde, aliás, ao abrigo de protocolo entre as duas 

instituições, tem funcionado a valência CATL da Fundação. 

O terreno em causa é propriedade da Câmara Municipal de Alcochete, sito no 

Entroncamento (Escola Primária do Entroncamento), com área de 1,200m2. 

A construção deste equipamento reveste-se de elevada importância para o 

Concelho, sobretudo se tivermos em conta que esta é uma das áreas de maior 

carência no município e que a Fundação é uma instituição com longa tradição, 

vocacionada e profissionalmente preparada para esta área de prestação de 

cuidados e educação. 
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Pelo exposto, propõe-se que seja doado à Fundação João Gonçalves Júnior o 

terreno em causa, para a construção do equipamento, a qual reverterá para o 

município, caso não se concretize o financiamento.” 

Mais se propõe que a presente proposta seja remetida à Assembleia Municipal.” 

 

Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar, a presente 
proposta por unanimidade. Não votou o senhor Vereador Paulo Alexandre 
Meireles de Carvalho Alves Machado ao abrigo da alínea a) do artigo 44º do CPA 
e do artigo 18º do Regimento da Câmara Municipal de Alcochete. 
 
Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

MOÇÃO SOBRE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte Moção: 
 
“A Constituição da República Portuguesa, Lei Fundamental do País, acomete ao 

Estado como uma das suas tarefas primordiais, a concretização de uma politica 

social, que promova o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, efectivando 

os seus direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. 

 

Considerando que o Estado deverá promover uma politica de proximidade com 

os cidadãos, tendo em conta o desenvolvimento harmonioso do território 

nacional, fomentando a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos, na 

educação, na saúde, no trabalho, entre outras. 

 

Considerando que todos os cidadãos têm o dever de promover e defender os 

seus direitos, valorizando permanentemente a sua dignidade humana. 

 

Considerando que existe por parte do actual elenco governativo, contrariamente 

às expectativas e necessidades das populações, uma estratégia delineada para o 

encerramento de centros de saúde, urgências e hospitais, para o 

empobrecimento de uma politica educativa direccionada ao 1.º ciclo do ensino 
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básico e para a privatização de serviços público como a gestão das águas, 

esgotos e lixo. 

 

Considerando que, de forma injusta, se criou na opinião pública a ideia 

generalizada que os trabalhadores da Administração Central e Local são, 

também, responsáveis pela actual conjuntura económica e financeira de ruptura 

do Estado. 

 

Considerando ainda que a Administração Pública Central e Local e todos os seus 

trabalhadores, desempenham um papel fundamental e necessário para o 

desenvolvimento deste país, constituindo-se como um dos pilares indispensáveis 

da politica pública de Estado e que a aplicação de conceitos de gestão como a 

modernidade, qualidade, eficácia e eficiência só terão um sentido prático se 

existirem garantias efectivas de igualdade de oportunidades de acesso a cargos 

públicos por cidadãos, se existir estabilidade no emprego, se existir um serviço 

público que aposte na qualificação e satisfação dos seus trabalhadores e que 

tudo isto se sustente numa lógica de respeito e diálogo. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete, em face dos pressupostos enunciados, 

delibera: 

 

1 – Reafirmar a defesa da Administração Pública, do serviço público e da 

autonomia das autarquias locais como factor primordial e necessário para o 

desenvolvimento sustentado do território nacional; 

 

2 – Salientar a eficácia, excelência e qualidade que os trabalhadores do serviço 

público e da gestão pública desenvolvem, determinados pela necessidade e 

interesse público; 

 

3 – Solidarizar-se com os trabalhadores da administração pública, com as suas 

justas reivindicações, com as lutas desenvolvidas por uma melhor qualidade de 

vida, pelo trabalho público com direitos, pelo esforço desenvolvido na procura de 

uma resolução consensual da reforma na Administração Pública que derrogue as 
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injustiças e não invalide as expectativas criadas, com alterações legislativas, de 

quem tem como única forma de subsistência o trabalho. 

 

Propõe-se o envio da moção para: 

 

Assembleia Municipal de Alcochete; 

Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Alcochete, Samouco e S. 

Francisco; 

Organismos locais, distritais e nacionais representativos dos trabalhadores da 

Administração Pública Central e Local; 

Governo Civil de Setúbal; 

Presidente da Assembleia da República 

Grupos Parlamentares na Assembleia da República; 

Primeiro-Ministro 

Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social 

Órgãos de Comunicação Social” 

 
Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar por maioria, com 2 

abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 

 

SUBSÍDIOS 
 

 Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 
- “Em conformidade com o Parecer nº 56/2008/AM, da Divisão Jurídica e de 

Fiscalização e com fundamento nos preceitos legais nele contidos, proponho que 

o Órgão Executivo Colegial do Município delibere acerca da atribuição dos 

subsídios que a seguir se enunciam: 

 
- Sociedade Filarmónica progresso e Labor Samouquense (guia nº 347, de 

2008/02/29, no valor de €30,00. Subsídio a atribuir de €30,00; 

 

- Associação das Festas Populares do Samouco (guia nº 341, de 2008/02/28, no 

valor de €30,00. Subsídio a atribuir de €30,00.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade.  

 
 

 Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

1 – “ A preservação da sede das colectividades é garantida por todos aqueles que 

fazem parte da mesma, mas a necessidade de implementação e valorização dos 

seus espaços sociais tem de ser reforçada. 

 

Visando contribuir para o desenvolvimento da beneficiação e manutenção de 

instalações sociais na sede da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 

Samouquense foi efectuado um isolamento acústico na ala do palco anexa às 

habitações. 

 

Propõe-se a atribuição de subsídio, para fazer face às despesas inerentes à 

Sociedade  Filarmónica  Progresso  e  Labor Samouquense, no  valor  total  de  

€1 720,00.” 

 

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

unanimidade. 

 

2 – “O Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal tem vindo a solicitar, uma vez 

por ano, o apoio financeiro das Câmaras Municipais da sua região de actuação, 

com vista à manutenção da sua actividade. 

 

Em Alcochete, durante o ano transacto, essa actividade manifestou-se pela 

distribuição de alimentos a três instituições do Concelho que, por sua vez, 

apoiaram cerca de 500 pessoas desfavorecidas. 

 

Pelo exposto, propõe-se a atribuição de apoio financeiro de €350,00 ao Banco 

Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal, atendendo à relevância de 

que se reveste a sua actividade no concelho de Alcochete.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

3 – “Durante o mês de Novembro do ano transacto, o Rotary Clube do Montijo 

organizou rastreios visuais às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico das escolas 

do Concelho de Alcochete. 

 

Concomitantemente foram também organizados rastreios visuais e dentários, 

destinados aos alunos do 5º ano de escolaridade e do 1º ano do 1º ciclo, 

respectivamente. 

 

Atendendo ao elevado interesse de que as aludidas actividades se revestem para 

a população estudantil do concelho, proponho que seja atribuído um subsídio de 

€300,00 ao Rotary Clube de Montijo.” 

 

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

unanimidade. 

 

 

Pelo Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram apresentadas 
as seguintes propostas: 

 
1 – “Por ocasião da passagem do 19º aniversário da Associação de Caçadores 

de Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 para fazer face 

às despesas decorrentes das várias iniciativas que irão organizar durante as 

comemorações do seu aniversário.” 

 

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

unanimidade. 

 

2 – “Por ocasião da passagem do 3º aniversário da Associação de Pescadores de 

Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 para fazer face às 

despesas decorrentes das várias iniciativas que irão organizar durante as 

comemorações do seu aniversário.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 – Comemorações do Dia Internacional da Mulher 
 
“A Câmara Municipal comemorou nos dias 7 e 8 de Março o Dia Internacional 

da Mulher, data em que se comemora o movimento libertador da Mulher, a 

igualdade de oportunidades, numa sociedade ainda marcada por significativas 

questões de género e poder . 

 

Com um programa cultural bastante variado, as comemorações iniciaram-se a 7 

de Março com a exposição de pintura de João Carita, patente ao público na 

Galeria Municipal dos Paços do Concelho até ao próximo dia 6 de Abril. 

“Another Point Of View About Love” é um conjunto de 17 trabalhos de óleo 

sobre tela que “transpira” o lado mais negro das relações humanas no que ao 

amor diz respeito. 

 

No dia seguinte, 8 de Março, o executivo da Câmara Municipal distribuiu a 

tradicional “Gerbera de Alcochete” aproveitando para ter um contacto mais 

estreito com a população feminina do concelho e ouviu as suas angústias e 

preocupações. 

 

Neste dia à tarde o Fórum Cultural de Alcochete recebeu uma conferência sobre 

modificações medicamente assistidas pela Dr.ª Margarida Henriques, cirurgiã no 

Hospital de Santa Maria. Ao longo de mais de uma hora, Margarida Henriques 

dirigiu-se a uma plateia de mulheres curiosas sobre o universo das cirurgias 
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plásticas e reconstrutivas, entre outras, aproveitando algumas para relatar 

casos concretos das suas vidas. De referir que esta acção se insere no Ciclo de 

Conferências “12 Conversas Sobre o Corpo” a realizar ao longo de todo o ano. 

Já à noite, o auditório do Fórum Cultural acolheu o espectáculo de música 

portuguesa “ConTradições” da artista Claud, numa abordagem muito própria e 

bem conseguida a nível instrumental e vocal. Claud, na voz, fez-se acompanhar 

por Paulo Cavaco (piano, teclados e samples), por Alex Zuk (bateria e 

percussões), por Paulo Marinho (gaita de foles e flauta) e por Rui Sousa 

(guitarras portuguesa e eléctrica). O final o concerto ficou marcado pela 

presença da bailarina Sara Anjo, num dos momentos maiores do espectáculo.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Filme Documentário “Falar Disso” na Escola Secundária 
 
“Integrado nas Comemorações do Mês da Juventude, a Câmara Municipal 

apresentou no auditório da Escola Secundária de Alcochete o filme-

documentário “Falar Disso” de Christine Reeh, numa co-produção da C.R.I.M. e 

da RTP 2. 

 

“Falar Disso” aborda, ao longo de trinta minutos, as temáticas da sexualidade e 

da reprodução em Portugal nos últimos 40 anos, bem como questões sociais 

como a diferenciação de papéis entre homens e mulheres, o aborto e os 

métodos contraceptivos, entre outros. 

 

Depois de apresentado o filme, seguiu-se um debate animado que contou com 

a presença do Vereador Paulo Alves Machado e da técnica do Gabinete de 

Acção Social e Saúde, Patrícia Caetano, que tiveram a oportunidade de trocar 

um conjunto de impressões com os vários alunos dos 11.º e 12.º anos desta 

instituição que participaram interessados nesta iniciativa.” 

 
A Câmara tomou conhecimento. 
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3 – Mazgani brilha no Fórum Cultural 
 
“No passado Sábado, 15 de Março, o Fórum Cultural de Alcochete recebeu um 

dos concertos que ficará certamente guardado na memória da cerca de centena 

e meia de assistentes. 

 

Mazgani apresentou-se em palco acompanhado da sua banda para 

proporcionar uma noite absolutamente inesquecível. “Song Of The New Heart”, 

o primeiro trabalho do artista iraniano radicado em Setúbal, foi o pretexto para 

este concerto, muito aclamado pelo público e pela crítica e que já valeu ao 

artista o epíteto de um dos 20 novos artistas mais promissores da Europa pela 

prestigiada revista francesa Les Inrockuptibles. 

 

Ao longo de cerca de 70 minutos, Mazgani desfilou as canções de “Song Of The 

New Heart”, bem como versões de autores tão reconhecidos como Leonard 

Cohen e Tom Waits, entre outros. 

 

Depois de uma abertura com os Clã, as Comemorações do Mês da Juventude 

no concelho de Alcochete continuam em grande estilo e com grande qualidade, 

sendo que no próximo dia 29 de Março, é a vez dos Mundo Cão confirmarem 

em Alcochete o porquê de serem considerados uma das maiores promessas do 

rock português. “ 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

4 – Orquestra de sopros da Escola Superior de Música de Lisboa 
apresenta-se no Fórum Cultural 

 
“No âmbito de um acordo entre a Câmara Municipal e a Escola Superior de 
Música de Lisboa (ESML) com vista à promoção e divulgação do trabalho 
realizado pelos alunos e professores desta instituição, a Orquestra de Sopros 
da ESML subiu ao palco do auditório do Fórum Cultural de Alcochete na noite 
de 14 de Março para apresentar um concerto absolutamente brilhante. 
 
Quatro peças musicais foram suficientes para arrebatar aplausos ao público 
presente, num repertório que contou com “Aerodynamics” (de David R. 
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Gillingham), “Fantasia” (de Edosn Beltrami), “Sax-Choro” (de Hudson Nogueira) 
e “Fifth Symphony” (de Alfred Reed). 
 
Durante o concerto, dirigido pelo Maestro Alberto Roque, vários foram os 
momentos de assinalável destaque, em particular aquando das presenças do 
solista Ricardo Pires (saxofone tenor) na peça “Fantasia” e dos solistas 
Raimundo Semedo (saxofone soprano), Tiago Cordeiro (saxofone alto), Hélder 
Madureira (saxofone tenor) e Filipe Valentim (saxofone barítono) na peça “Sax-
Choro”. 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Intervieram os seguintes munícipes: 

 

 - Ana Maria Duarte:  

 

Solicitou informação sobre a falta de água que tem ocorrido em S. Francisco. 

 

- José Almeida: 

 

Considera-se satisfeito com o actual estado da EN 118. Lembrou contudo que a 

sinalização é ainda deficiente, solicitando desta forma a colmatação desta e 

outras pequenas deficiências apresentadas. 

 

- Sr. José Lopes: 

 

Insistiu no arranjo do pavimento à saída do portão da sua moradia. 

 

- Sr. Alexandre Capito: 

 

Solicitou a colocação de contentores para lixo. Chamou a atenção para o abuso 

que se regista nos estacionamentos na zona dos restaurantes. 
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Os Vereadores António Luís Rodrigues e José Luís Alfélua esclareceram as 

questões colocadas pelos munícipes. 

 

 

O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de S. Francisco 

a disponibilidade do espaço para atendimento dos munícipes, ao senhor 

Secretário da Junta a disponibilidade na visita à freguesia assim como à sua 

população. 

 

 

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 22:50 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Chefe de Secção de Taxas e Licenças, 

subscrevo e assino. 


