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Aos dois dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, nesta Vila de Alcochete e 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

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, José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila 

Cova Caetano Barbosa. 

 

O senhor Presidente declarou aberta a reunião. 

 

No Período de Antes da Ordem do Dia, o senhor Vereador José Dias Inocêncio, 

fez a seguinte intervenção: 

 

“Tive conhecimento hoje de um artigo publicado no Jornal de Alcochete da 

responsabilidade do Vereador desta Câmara Municipal, António Luís Rodrigues, 

em resposta a um outro artigo de uma munícipe e militante do PS onde, para 

além das normais querelas político-partidárias, são feitas insinuações que, a não 

serem cabalmente esclarecidas, poderão ser dirigidas à minha pessoa, 

nomeadamente quando refere e associa, no ponto 1, sobre a promiscuidade com 

eventuais promotores … terrenos no Alqueva ( sou proprietário de um monte a 

10Km do Alqueva), casas no Algarve ( tenho à minha responsabilidade uma casa 

em Albufeira, propriedade de uma empresa da qual sou sócio), carros de grande 

cilindrada ( também uso com alguma frequência carros com essas características 

e que estiveram ao serviço do município durante quase um ano a custo zero, pois 

até as portagens e as revisões eram pagas do meu bolso). 

 

Quanto às restantes referências, embora impróprias, não me sinto atingido nem 

conheço possível destinatário. 
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Pelo acima exposto e pelos telefonemas que amigos e camaradas me fizeram, 

embora a notícia no site do Jornal de Alcochete tenha a data de 1 de Abril, dia 

das mentiras, solicito ao senhor Vereador que esclareça, sem margem para 

dúvidas, se realmente se refere à minha pessoa quando faz tais afirmações e que 

o faça no mesmo local e modo, para evitar confusões ou, eventualmente, 

confirmar se é a minha pessoa que quer atingir. 

 

Para evitar que me veja forçado a ter que colocar a questão na Justiça, ficarei a 

aguardar a publicação do próximo número do Jornal de Alcochete, do qual tirarei 

as devidas elações e procederei em conformidade. 

 

Para tal, junto cópia da referida publicação, assim como declaro que todas as 

minhas propriedades, móveis e imóveis, estão declaradas no Tribunal 

Constitucional nos termos da Lei e que os bens referidos foram adquiridos anos 

antes da minha eleição para a Presidência da Câmara e adquiridas por 

financiamentos bancários em 100%, das quais pago mensalmente e 

pontualmente todas as prestações.” 

 

O senhor Vereador António Luís Lucas Rodrigues esclareceu: 

 

“Em resposta à Informação/Pedido de esclarecimento feito pelo senhor Vereador 

José Dias Inocêncio, esclareço que o artigo, de minha autoria, publicado no 

Jornal de Alcochete, no passado dia 2 do corrente, apenas teve como objectivo 

responder às insinuações feitas pela militante do PS, Ondina Margo, em artigo 

publicado no mesmo jornal em 19 de Março.” 

 

 

 

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

respectiva “ordem do dia”, para a presente reunião. 
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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 oito mil trezentos e três euros e quinze 

cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e 

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

pagamento emitidas do número 3126 ao número 3317. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

ACTAS 
 

- Acta da reunião ordinária realizada em 5 de Março de 2008.  

 

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

com 1 abstenção do senhor Vereador Arnaldo Teixeira por não ter estado 

presente na reunião e 6 votos a favor. 

 

- Acta da reunião ordinária realizada em 19 de Março de 2008. 

 

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

com 1 abstenção do senhor Vereador José Dias Inocêncio por não ter estado 

presente na reunião e 6 votos a favor. 
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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 Gideão – Investimentos 

Imobiliários, S.A., referente à construção de um conjunto habitacional, sito na 

Lagoa do Láparo, em Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º LE.040.02 (H) 

 

b) Projecto de arquitectura apresentado por Fernando José Fernandes 

Crispim, referente à adaptação de armazéns de suinicultura a armazéns para 

apoio à agricultura (legalização), sitos na Lagoa do Láparo, em Alcochete 

(Alterações). 

Proc.º N.º LE.053.02 (A) 

 

c) Projecto de arquitectura apresentado por Ana Paula Zeverino Gonçalves, 

referente à alteração de um estabelecimento casa de pasto, sito no Largo da 

Revolução 1910, n.ºs 4 e 5, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.038.04 (R) 

 

d) Projecto de arquitectura apresentado por OJC – Consultoria Empresarial 

Sociedade Unipessoal, Lda., referente à adaptação de uma habitação a 

estabelecimento de prestação de serviços, sita na Rua do Vilarinho, n.º 5, 1.º, 

Alcochete. 

Proc.º N.º LE.014.05 

 

e) Projecto de arquitectura apresentado por Eurobis – Sociedade Europeia de 

Imbiliário, SA, referente à construção de um conjunto habitacional, sito na 

Lagoa do Láparo, em Alcochete (Alterações). 

Proc.º N.º LE.048.05 
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f) Projecto de arquitectura apresentado por António da Costa Braga, referente 

à construção de uma moradia de 2 pisos, sita na Av. dos Combatentes da 

Grande Guerra, n.º 12, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.021.07 (H) 

 

g) Projecto de arquitectura apresentado por Albertina Maria Moita Pinto 

Garcia, referente à adaptação de um estabelecimento comercial a snack-bar, 

sito no Largo de S. João, n.º 8, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.023.07 

 

h) Projecto de arquitectura apresentado por Adriano Fernandes, Sociedade 

Unipessoal, Lda., referente à adaptação de um estabelecimento comercial a 

frutaria, sito na Rua “Diário de Notícias” n.º 11, em Samouco. 

Proc.º N.º LE.047.07 (C) 

 

i) Projecto de arquitectura apresentado por P.R.J.I. – Construções, Lda., 

referente à construção de um alpendre (legalização), sito no Cercal de Baixo, 

Moradia 7, fracção G, em S. Francisco. 

Proc.º N.º LE.058.07 

 

j) Projecto de arquitectura apresentado por P.R.J.I. – Construções, Lda., 

referente à construção de um alpendre (legalização), sito no Cercal de Baixo, 

Moradia 3, fracção C, S. em Francisco. 

Proc.º N.º LE.059.07 

 

k) Projecto de arquitectura apresentado por Ricardo Manuel Roldão Alves, 

referente à construção de uma moradia de r/c com sótão, sita na Lagoa da 

Cova, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.069.07 (H) 

 

l) Projecto de arquitectura apresentado por Joaquim José Ervedoso 

Valadares, referente à alteração de um edifício de 2 pisos, sito na Travessa 

do Caldas, n.º 4, em Samouco. 

Proc.º N.º LE.080.07 (H) 

 
A Câmara tomou conhecimento. 
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2 - VISTORIA 

 

Presente o pedido de vistoria para efeitos judiciais, apresentado por Rosa 

Maria da Silva Monteiro, na qualidade de proprietária, ao prédio sito na 

Travessa Chão do Conde, n.º 2, em Alcochete, tendo a respectiva Comissão 

verificado, designadamente, o seguinte: 
 

“ O tecto do corredor, da instalação sanitária e dos quartos apresentam sinais 

de humidade, com formação de manchas e bolores. 

 

O quarto do rés-do-chão, apresenta o tecto com sinais de infiltração de águas, 

com formação de manchas e bolores e degradação da pintura, podendo estar 

o sistema eléctrico em risco de curto-circuito. O mau estado de degradação do 

tecto leva-nos a concluir que se encontra aplicada uma laje aligeirada e não 

massiça em desconformidade com o projecto de estabilidade. Tudo indica que 

esta infiltração seja proveniente de deficiências do isolamento do terraço e da 

construção da própria laje. 

 

O compartimento do piso superior apresenta sinais de humidade, com 

formação de manchas e bolores, nomeadamente na intersecção das paredes 

com o tecto. 

 

O terraço apresenta, colocada por cima do pavimento cerâmico uma rede, 

com uma membrana sobre a mesma, que se encontra mal executada, de 

monstrando a não resolução da impermeabilização da laje. 

 

A pedra de soleira, do vão de janela e da porta de acesso ao logradouro, 

encontram-se partidas. 

 

Verifica-se a inexistência de pedra de capeamento, em pedra de vidraço, no 

topo do plano de fachada que comunica com o terraço, não se encontrando 

em conformidade com o projecto aprovado na Câmara. 

 

O muro que limita o logradouro com a via pública, apresenta sinais de 

humidade e fissuras nos topos. 
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Todo o pavimento exterior ou seja, o logradouro encontra-se precocemente 

envelhecido, com características de degradação. 

 

A rede de águas pluviais apresenta a drenagem das águas do terraço 

directamente para a via pública, em desacordo com o projecto aprovado.” 

 

Submetido à discussão e votação a Câmara deliberou homologar o auto por 

unanimidade. 

 

 

3 - LOTEAMENTO 

 

Pedido apresentado por Ana Sofia Carneiro Belga Matias Gaspar para 

alteração ao loteamento do Canto do Pinheiro, a que corresponde o Alvará 

n.º 2/96. 

Proc.º N.º LU.003.07 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Relativamente ao pedido apresentado por Ana Sofia Carneiro Belga Matias 

Gaspar, para alteração ao loteamento do Canto do Pinheiro titulado pelo 

alvará nº 2/96 (Procº nº LU.003.07), o mesmo corresponde ao aumento de 

área de implantação, construção e cércea, não tendo sido apresentada 

qualquer objecção em sede de discussão pública. Face ao exposto foram 

emitidas informações técnicas cujo teor se transcreve: 

1- A alteração do alvará consiste apenas no aumento de área de 

implantação do lote 70, não existindo qualquer objecção, tendo terminado o 

prazo de discussão pública, propomos o seu deferimento. 

2- Em face da informação da Arqtª, parece-nos estarem reunidas as 

condições legalmente estabelecidas, para que a Câmara aprove a alteração 

solicitada e delibere proceder ao aditamento do alvará de loteamento em 

conformidade. 

A alteração proposta incide sobre as áreas máximas de implantação e de 

construção e sobre a cércea. 
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No alvará em vigor, ao lote 70 destinado a equipamento de natureza privada 

(Infantário), é atribuída uma área de implantação e de construção de 280m2 e 

apenas 1 piso, com cércea de 4,00. 

A alteração solicitada prevê áreas máximas de construção e implantação de 

770,00 m2 e a possibilidade de edificação de 2 pisos com cave (cércea de 

7,00m). 

 

Dado tratar-se de área destinada a equipamento, cuja implantação não 

ultrapassa o polígono estabelecido na planta de síntese inicial cujo número 

de pisos é idêntico ao dos restantes edifícios da urbanização, parece-nos 

estar garantido o adequado enquadramento urbano da solução proposta. 

Uma vez que se verifica um acréscimo da área de construção de 520,00m2, 

haverá lugar ao pagamento do correspondente acréscimo da taxa de 

urbanização que será nos termos do RUEMA de : 

T.U.E.= 4€x(520,00m x 3)= 6.240,00€ 

3- Tendo verificado que o muro de vedação do equipamento em questão se 

encontra mal implantado no terreno, fazendo com que a área ocupada pelo 

lote seja superior, deverão os requerentes ser notificados no sentido de 

proceder à sua demolição e recolocação no alinhamento correcto.” 

 

Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

 

4 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 “Na sequência do pedido apresentado pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alcochete, para a colocação de publicidade na sua 

sede, o qual foi objecto de parecer favorável, através de informação técnica 

do GRIU, foi solicitado pela mesma a isenção do pagamento da taxa 

respectiva. 
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A situação em apreço enquadra-se no previsto no artigo 38º, nº 1 do 

Regulamento da Publicidade do Município de Alcochete que refere que: “A 

afixação ou inscrição de publicidade em instalações de entidades locais de 

natureza social, cultural, humanitária ou desportiva pode ser isenta do 

pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, mediante 

deliberação da Câmara Municipal. 

 

Proponho o seguinte: 

 

A isenção do pagamento das taxas previstas para a colocação da referida 

publicidade, no valor de €5 858,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito 

euros.). 

 

Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

 

AUTOS DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NÚMEROS 1,2 E 3 DE 

2008 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado 

foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“ Em conformidade com o disposto na Portaria nº 412/2001 de 17 de Abril, 

artigos 6º e 7º e respectiva tabela de selecção, irá esta Câmara Municipal 

proceder à eliminação de documentação, cujos prazos de conservação já se 

encontram prescritos. 

 

É ainda de salientar que todo este processo à semelhança do anterior 

(incluindo a elaboração dos respectivos autos de eliminação) foi 

acompanhado pelo Arquivo Distrital de Setúbal, merecendo o seu parecer 

favorável. 

 

Face ao exposto proponho a aprovação dos autos de eliminação de 

documentação números 1,2 e 3 de 2008.” 

 

Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE 

POLÍCIA 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 

“ De acordo com a proposta técnica e concluído o período de consulta pública 

do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia e não 

existindo qualquer proposta de alteração. 

 

Proponho o seguinte: 

 

- Aprovação e posterior envio à Assembleia Municipal.” 

 

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

Regulamento o qual fica anexo a esta acta como Doc.1. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 
 

 

 

RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO E A 

FUNDAÇÃO JOÃO GONÇALVES JÚNIOR 
 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 

“A fundação João Gonçalves Júnior candidatou-se ao programa Pares com o 

propósito de obter financiamento para a construção de um berçário/creche no 

concelho de Alcochete na sequência da futura extinção das actividades de 

tempos livres (CATL), 

 

Nesse sentido, a Câmara deliberou em 19 de Março do corrente ano a aprovação 

da doação do terreno em causa para a construção do referido equipamento, o 

qual reverterá para o Município, caso não se concretize o financiamento, bem 

como a sua sujeição à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

O prazo para a candidatura expirou antes da sessão da Assembleia Municipal, 

donde para que fosse possível concretizar a candidatura tornou-se urgente a 



Reunião de 2008.04.02  

Acta n.º 08 

13 

existência de um título, ainda que não definitivo para a instrução do respectivo 

procedimento de candidatura. 

 

O contrato celebrado não opera ainda qualquer transferência da propriedade, 

mas permitiu à Fundação instruir a sua candidatura sendo que a celebração da 

escritura de doação ocorrerá em conformidade com a mencionada deliberação 

de Câmara e da Assembleia Municipal. 

 

Face ao exposto e nos termos e para efeito do disposto no nº3 do artigo 68º da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, proponho e submeto a deliberação de Câmara a ratificação do 

presente contrato de comodato atentas as circunstâncias excepcionais que 

decorrem do facto de não ter sido viável a concretização da doação antes do 

termo do prazo da candidatura ao programa Pares.” 

 

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

ratificação, por unanimidade. 

 

SUBSÍDIOS 
 

 

� Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

– “A manutenção da sede das colectividades é da responsabilidade natural das 

próprias colectividades e das suas direcções. Porém, a necessidade de 

implementação de programas de beneficiação e de valorização dos seus espaços 

sociais tem, muitas vezes, de ser reforçada, através do apoio das autarquias. 

 

Nesse sentido, e ao abrigo do Programa de Beneficiação, Manutenção, Aquisição 

ou Aluguer de Instalações Sociais, o Grupo Desportivo da Fonte da Senhora 

solicitou apoio para execução de obras de pintura geral no edifício, colocação de 

grades no exterior e ainda a recuperação das casas de banho (novas loiças, 

torneiras, canalizações e esgotos). 
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Assim, face às dificuldades sentidas pela colectividade em fazer face às 

despesas inerentes com estas obras propõe-se a atribuição de subsídio ao Grupo 

Desportivo da Fonte da Senhora, no valor total de €2 000,00.” 

 

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 14º Aniversário da Associação Académica de 

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

despesas decorrentes das várias iniciativas que organizaram durante as 

comemorações do seu aniversário.” 

 

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

unanimidade. 

 

2 – “ O Vulcanense Futebol Clube participou de 17 a 21 de Março de 2008 no 

Torneio Internacional de Leiria, com a equipa de juvenis, na modalidade de 

Andebol. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €300,00, para 

fazer face aos encargos decorrentes com a deslocação.” 

 

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

unanimidade. 
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INFORMAÇÕES 
 

 

� Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 – Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem 

 

“ No passado dia 24 de Março teve lugar a já tradicional Bênção dos Barcos nos 

rios Tejo e Zêzere, ponto alto da bicentenária Festa de Nossa Senhora da Boa 

Viagem, em Constância. 

 

Como acontece todos os anos, os rios voltaram a ser o ponto de encontro de 

muitas dezenas de embarcações, provenientes de todo o Vale do Tejo para 

cumprir a tradição, numa jornada de convívio e de festa cultural e religiosa. 

 

O Município de Alcochete participou nesta grandiosa festa com a embarcação 

“Alcatejo II” devidamente engalanada. Esta participação traduziu-se numa 

presença prestigiante par a Autarquia, considerando que a mesma contribui para 

promover a identidade cultural e turística do concelho.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 - Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

“ A Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, veio criar as Comissões Municipais de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, qualificando-as como centros de coordenação e 

acção local de âmbito municipal, a funcionar sob a coordenação do Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

Como forma de rentabilizar recursos, uniformizar procedimentos e apresentar 

projectos comuns de candidaturas aos organismos oficiais, constitui-se no dia 27 

de Março a Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 

Alcochete/Montijo. 
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A fusão das Comissões Municipais, resulta da proximidade geográfica e da linha 

de continuidade florestal entre os dois Municípios, da criação do Gabinete 

Técnico Florestal Intermunicipal, da participação em simultâneo das mesmas 

entidades nas Comissões Municipais e da obrigatoriedade de elaboração do 

Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcochete e de 

Montijo. 

Na referida reunião foi ainda aprovado por unanimidade, o envio do referido 

Plano para aprovação pela Direcção Geral dos Recursos Florestais e o 

Regulamento de funcionamento interno da Comissão Intermunicipal. 

Coordenar a actuação das entidades com competências em matéria de incêndios 

florestais na área geográfica dos dois municípios, são objectivos comuns 

resultado duma parceria entre o Município de Alcochete e o Município de 

Montijo.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3 - Acção de Formação – Emergência nas Escolas 

 

“ A escola, para além de um espaço dinâmico de transmissão de saberes, 

constitui factor de integração na sociedade e vector de formação, interveniente e 

responsável. 

 

É neste contexto que se inscreve a educação para a segurança e prevenção de 

riscos como elemento fundamental na construção de uma cultura de segurança, 

ao desenvolver competências no âmbito da prevenção e autoprotecção. 

 

A prevenção começa pela noção de risco e esta obtém-se através de vivências 

próprias ou da cultura de grupo em que cada um se inscreve, e neste contexto o 

Serviço Municipal de Protecção Civil em colaboração com a Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, promoveu no dia 28 de Março, na Escola da Restauração, 

uma Acção de Formação no âmbito dos Planos de Prevenção e Emergência dos 

estabelecimentos escolares, que contou com a participação de 56 funcionários 

das escolas da responsabilidade do município, que teve por objectivo preparar 
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toda a comunidade escolar para a autodisciplina e o comportamento adequado 

face ao risco e familiarizá-la com os referidos planos. 

 

A importância e oportunidade de desenvolver uma estrégia comum neste campo, 

permite atribuir competências que contribuam para adopção de atitudes e 

comportamentos responsáveis e adequados face a acidentes graves ou 

catástrofes que a comunidade escolar possa vir a enfrentar em situações de 

emergência.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

� Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 –.” Alcochete assinala Dia Mundial do Teatro com  “Einstein” 
 

“Einstein” do Teatro Extremo foi a peça escolhida pela Câmara Municipal para 

assinalar o Dia Mundial do Teatro, no passado dia 27 de Março, no Fórum 

Cultural de Alcochete. 

 

Representado pelo actor Fernando Jorge Lopes, esta versão de “Einstein” é da 

autoria de Gabriel Emanuel, com adaptação para a versão portuguesa por José 

Henrique Neto e encenação de Sylvio Zilber. 

 

De uma simplicidade absolutamente arrebatadora “Einstein” mostra ao longo de 

cerca de 70 minutos esta grande personagem da história mundial enquanto se 

prepara para um jantar de comemoração do seu septuagésimo aniversário. 

 

Pelo meio, Einstein faz reflexões sobre a sua vida, conversa com a plateia, 

revelando a importância da imaginação e da intuição nas nossas vidas, 

discutindo a relação entre a ciência e o poder. 

 
Para além da peça “Einstein”, a autarquia está ainda a assinalar o Dia Mundial 

do Teatro até ao próximo dia 6 de Abril com a exposição pedagógica “O Que é o 
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Teatro?” da Direcção-Geral das Artes/Ministério da Cultura, no Fórum Cultural 

de Alcochete, bem como com a representação da peça “O Médico à Força” de 

Molière pelo Teatro da Rainha, no próximo dia 5 de Abril, também no Fórum 

Cultural.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Concerto de Páscoa com Trio de Guitarras 

 
“A Câmara Municipal apresentou, a 20 de Março, no Núcleo de Arte Sacra do 

Museu Municipal, um concerto de Páscoa com o Trio de Guitarras de André 

Gross, Nuno Santos e Luís Roldão. 

 
Formado por músicos diplomados em Guitarra pela Escola Superior de Música 

de Lisboa e pelo Instituto Piaget de Almada, este Trio de Guitarras, apresentou, 

ao longo de mais de uma hora, um repertório desde o período da Renascença 

até à actualidade, composto por “Bajo la palmera” e “Cordoba” de Isaac Albéniz, 

“Quatro peças” de William Lawes, “Trio op. 12” de Filippo Gragnani, “Ma mêre 

l’oye” de Maurice Ravel e “Horo” de Atanas Ourkouzounov.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3 – A Banda Animais de Palco no Programa de Promoção Cultural Infantil 

“… e Porque Hoje é o Último Domingo do Mês” 
 

“Com o objectivo de movimentar as famílias, estimulando-as com uma oferta 

cultural de qualidade, a Câmara Municipal está a desenvolver o programa de 

cultura para a infância “… E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês”. 

 

Neste contexto e depois de em Fevereiro termos apresentado o espectáculo de 

teatro/promoção da leitura “Às Avessas” pela Andante Associação Artística, o 

último domingo do mês de Março, o passado dia 30, apresentou, no auditório do 

Fórum Cultural um espectáculo absolutamente fantástico. 

 

Uma girafa, um leão, uma hipópotama, um macaco e uma gata, mais 

conhecidos no meio musical como a “Banda Animais de Palco” proporcionaram 
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70 minutos de cor, alegria e muita música para uma plateia recheada de pais, 

filhos e avós, absolutamente rendidos aos encantos destas cinco personagens 

que, para além de muita música, ainda tiveram tempo para participar num 

espectáculo à escala mundial para “salvar o planeta”. 

 

Com uma componente didáctica muito bem estruturada, “A Banda Animais de 

Palco” é um musical infantil da autoria de Heitor Lourenço, encenação de 

Almeno Gonçalves e interpretação de Gonçalo Ferreira, Maria Walbeehm, 

Pedro Quintas, Patrícia Pinheiro e Sofia Dias, numa produção da Sola do 

Sapato. 

 

O programa vai continuar já no último domingo deste mês de Abril, na manhã do 

dia 27, com a apresentação da peça de teatro “O Pequeno Polegar” pelo Teatro 

Instável.” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

4 – Mundo Cão no Fórum Cultural 
 

“Depois de um início com a banda Clã e com o projecto em nome próprio de 

Mazgani, o Fórum Cultural de Alcochete recebeu os Mundo Cão, num mês de 

Março repleto de muita boa música no âmbito das Comemorações do Mês da 

Juventude. 

 

Com Pedro Laginha, na voz, Miguel Pedro, na bateria, Vasco Vaz e Budda, nas 

guitarras e Duarte Nuno no baixo, os Mundo Cão desfilaram um conjunto de 13 

canções daquilo que melhor sabem fazer – música rock. 

 

A noite abriu ao som do tema instrumental que encerra o álbum homónimo do 

grupo, para a partir daí desfilarem sem pausas “Estroinice”, “Caixão da Razão”, 

“Vasculhar Sua Ficção”, “Noite na Cidade”, “O Andarilho do Desejo”, “O Louva-

a-Deus (enamorado)”, “Da Vertigem Sou Mendigo”, “Canção de Amigo” (dos 

extintos 1 Zero Amarelo), “Morfina” (o momento alto da noite) e “O Divã de 

Tule”. Para o encore ficaram “Olga Diz” (dedicado a todas as mulheres 

presentes) e “O Onanista”, num espectáculo de puro rock e adrenalina. 
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De referir que este concerto, para além de integrar as Comemorações do Mês 

da Juventude, insere-se no ciclo anual de grandes eventos “Eles Vêm Aí…” que 

continua já este mês, no próximo dia 26, com o concerto de Jorge Palma, no 

Fórum Cultural de Alcochete.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 

� Pelo Senhor Vereador José Luís Alfélua Ferreira foram prestadas as 

seguintes informações: 

 

1 – Percurso de BTT “Pancas sem guia” 

 

“Integrado no Programa Alcochet’Aventura, a Câmara Municipal de Alcochete 

organizou no passado dia 30 de Março, pelas 9h00, o Percurso de BTT “Pancas 

sem guia”, com uma extensão de aproximadamente 30kms. 

 

O percurso contou com a presença de 60 pessoas e percorreu a zona das 

antigas salinas até à Herdade de Conde Cabral, passando pelo Monte de 

Pancas. 

 

A mesma iniciativa teve início e terminus no Pinhal das Areias em Alcochete. 

 

A Câmara Municipal ofereceu um lanche a todos os participantes.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Dia Internacional da Mulher 

 

“Realizou-se no passado dia 8 de Março, a actividade desportiva e cultural 

comemorativa do Dia Internacional da Mulher preparada para toda a população 

feminina do Concelho de Alcochete, bem como para os seus familiares. Assim, 

do programa desportivo, constou uma caminhada relativamente curta na zona 
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poente de Alcochete, com cerca de 5kms, seguida de uma aula de Hip Hop e 

jogos desportivos/tradicionais nos espaços envolventes do Fórum Cultural de 

Alcochete. A actividade, no seu global, permitiu que cerca de 65 mulheres 

passassem uma tarde divertida e agitada, contribuindo, mais uma vez, para um 

momento de grande valorização pessoal. 

 

No final da actividade, a Câmara Municipal presenteou todos com uma flor e um 

lanche. Refira-se também a participação dos alunos do Curso Tecnológico de 

Desporto no apoio à organização deste evento desportivo.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3 – Convívio de Basquetebol 

 

“A Divisão de Desporto organizou no passado sábado, dia 8 de Março no 

Pavilhão do Samouco, entre as 10h00 e as 12h00, o Convívio de Basquetebol 

destinado a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas de 

Alcochete. 

 

A actividade, aberta a todas as crianças do 3º e 4º ano de escolaridade, 

pretendeu sensibilizar clubes, crianças e jovens para a prática desta modalidade 

e contou com a participação da Associação Desportiva Samouquense e 

Associação de Basquetebol de Setúbal. 

 

No final a Câmara Municipal ofereceu 2 bolas a cada Escola do Concelho e o 

lanche a todas as crianças. 

 

Na iniciativa participaram 48 crianças.”  

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

4 – 18ª Meia Maratona 

 

“O Município de Alcochete, a exemplo do que tem feito nos últimos anos, 

assegurou uma vez mais, o apoio aos participantes da 18ª Meia Maratona de 
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Portugal, no passado dia 16 de Março. Assim, deslocamos no autocarro da 

Autarquia 46 atletas que, de acordo com as suas capacidades físicas e 

desportivas, participaram nesta festa desportiva de enorme prestígio nacional e 

internacional.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

5 – “Manhãs a correr…tardes de saber” 

“O Programa Férias Activas “Manhãs a correr…tardes de saber” decorreu de 17 a 

20 de Março de 2008, com actividades desportivas durante a manhã e visitas 

culturais durante a tarde, aos seguintes locais: 

 

• Dia 17 de Março – As 95 crianças inscritas visitaram a Base Aérea n.º 6 do 

Montijo, com actividades desportivas durante a manhã. À tarde visitaram 

as instalações da base, assistiram à projecção de um filme sobre 

socorrismo e visitaram o helicóptero PUMA que efectua serviço de socorro; 

 

• Dia 18 e 19 de Março – Três grupos foram até ao Parque das Nações, 

realizaram jogos, na parte da manhã. À tarde visitaram a Exposição 

“Knojo”, patente no Pavilhão do Conhecimento. 

Os restantes três grupos ficaram em Alcochete, nos Pavilhões de 

Alcochete e Samouco, no período da manhã. À tarde visitaram o Centro de 

Saúde de Alcochete, onde assistiram a uma palestra sobre a importância 

da Roda dos Alimentos; 

 

• Dia 20 de Março – As crianças participaram em actividades desportivas 

nos Pavilhões Municipais de Pinhal Novo e Palmela. À tarde visitaram a 

Exposição “Dinossáurios” no Centro de Exposições do Freeport.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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6 – Passeio Ribeirinho 

 

“Realizou-se no passado dia 15 de Março, o já tradicional Passeio Ribeirinho com 

o Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul. 

 

Trinta e seis viaturas antigas e setenta e seis membros do Clube, tiveram 

oportunidade de visitar o Concelho, começando por serem recebidos na Junta de 

Freguesia do Samouco que ofereceu um lanche com o tradicional bolo de soda. 

 

A comitiva deu uma volta à Vila do Samouco, deslocando-se depois para 

Alcochete. 

 

Tendo efectuado um percurso pelo Centro da Vila, os automóveis estiveram em 

exposição na Av. D. Manuel I durante a tarde do dia 15 de Março. 

 

A comitiva partiu depois do almoço, em direcção a S. Francisco, onde terminou a 

iniciativa.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

7 – Estágio Nacional de Karaté 

 

“Decorreu nos dias 15 e 16 de Março o Estágio Nacional de Karaté, promovido 

pelo Centro Português de Karaté, no Pavilhão Desportivo do Samouco. 

 

Este Estágio contou com a presença de 550 atletas de todo o Pais.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÂO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

- Sr. Carlos Mendes: 
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Reclamou mais uma vez sobre o ruído provocado pelo bar “Red Line”, solicitando 

que sejam tomadas medidas para a cessação do mesmo. 

 

 

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 19:30 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. 


