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Aos trinta 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.
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 oitocentos e dois mil duzentos e noventa e dois
euros e vinte e oito 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 e seis mil treze euros e trinta e um
cêntimos a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 3631
ao número 4018.
A Câmara tomou conhecimento.

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO
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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 por unanimidade, a acta da reunião ordinária
realizada em 16 de Abril de 2008.

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 Fundo de Investimento
Imobiliário, Fundicentro, representado por Fundimo, Sociedade Gestora de
Fundos de Investimentos Imobiliários, SA, referente à construção de um
armazém industrial, sito no Monte do Pereiro, Lote 12, Loteamento Industrial
do Passil Park, Passil, Alcochete.
Proc.º N.º AE.005.08
b) Projecto de arquitectura apresentado por Fundo de Investimento
Imobiliário, Fundicentro, representado por Fundimo, Sociedade Gestora de
Fundos de Investimentos Imobiliários, SA, referente à construção de um
armazém industrial, sito no Monte do Pereiro, Lote 13, Loteamento Industrial
do Passil Park, Passil, Alcochete.
Proc.º N.º AE.006.08
c) Projecto de arquitectura apresentado por Fábrica da Igreja Paroquial de
Alcochete, referente à ampliação de anexos no logradouro do Centro
Paroquial Padre Cruz, sito na Rua da Quebrada, Alcochete.
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Proc.º N.º LE.003.08
d) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Filomena Esteves Nobre
da Costa, referente à ampliação de 2 edifícios, sitos na Rua João de Deus,
n.º 8, 10 e 12, em Alcochete.
Proc.º N.º LE.014.08 (C)

2 – VISTORIA
Pedido de vistoria ao abrigo do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de
Dezembro com as alterações introduzidas no Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de
Junho, apresentado por Lígia Mariana dos Santos Coelho, na qualidade de
arrendatária, referente ao prédio sito no Largo Almirante Gago Coutinho, n.º 3
e 4, em Alcochete.
O assunto foi retirado da reunião.

3– LOTEAMENTO
Aprovação das obras de urbanização e estabelecimento das condições para
emissão do Alvará de Loteamento em nome de Montiterras – Sociedade de
Terraplanagens, S.A., para o terreno sito no Passil, Alcochete.
Proc.º N.º LU.001.08
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“De acordo com a proposta técnica que abaixo se transcreve, proponho que a
Câmara aprove os termos da emissão do alvará do loteamento inserido no “Plano
de Pormenor de Expansão da Área de Indústria, Comércio e Serviços do Passil.
O loteamento em análise, incide sobre os prédios descritos sob os nos
00353/260189 e 00790/911220, da freguesia e concelho de Alcochete, com uma
área total de 160 606,00 m2, inserido na área de intervenção do “Plano de
Pormenor de Expansão da Área de Indústria, Comércio e Serviços do Passil.
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A proposta, que adiante se caracteriza, conforma-se com o plano de pormenor
e apresenta uma adequada inserção na envolvente.
O projecto prevê a constituição de 2 lotes, com área total de 125 063,00 m2,
destinados aos usos previstos no plano de pormenor (indústria, comércio e
serviços).
A área total de implantação é de 61 636,00 m2 e um volume total de construção
986 752,00 m3.
É cedida ao Domínio Público Municipal uma área de 35 543,00 m2, para
infraestruturas e espaços verdes e de utilização colectiva, em conformidade com
o previsto no plano.
O número de lugares de parqueamento previstos na via pública é de 73 ligeiros e
11 pesados.
O requerente solicitou, simultaneamente, a aprovação dos projectos das obras de
urbanização, tendo sido apreciados pela DSU e merecido parecer favorável, os
projectos de Arruamentos e Sinalização, Abastecimento de Água, Drenagem de
Esgotos e Arranjos Exteriores
Foram aprovados pelas respectivas entidades, os projectos de Electricidade,
Telecomunicações e Gás.
Estão, assim, reunidas condições para a emissão do Alvará de autorização de
loteamento e de obras de urbanização, nas seguintes condições:

•

Área dos prédios a lotear (75 469 m2 + 85 137 m2)

160 606 m2

•

Área total dos lotes

125 063 m2

•

Área total de implantação

•

Volume total de construção

•

Número de lotes
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•

Cedência ao Domínio Público Municipal para
infraestruturas e espaços verdes e de utilização
colectiva

•

35 543 m2

Pagamento de Taxas
Emissão de alvará
150 € + 2 x 20 € + 6164 € + 2 x 25 € = 6 404,00 €
TUL
4 € x 61 636 x 3 = 739 632,00 €
Total das Taxas = 746 036 €

•

Execução de todos os trabalhos de acordo com os respectivos projectos e
nos termos das respectivas aprovações.

•

Prazo para execução das obras: 2 Anos

•

Forma de Caução: Garantia Bancária

•

Valor da Caução: 1 334 595,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

•

Tendo em conta o estabelecido no nº 6 do Artigo 20º do regulamento do
plano de pormenor, a emissão do alvará de loteamento só deverá
acontecer, após parecer favorável da EP relativamente ao projecto de
drenagem das águas pluviais, dada a sua interferência com a EN 118.
A EP foi já consultada e embora tenha informalmente aceite a solução
apresentada, ainda não enviou ofício formalizando o parecer.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por maioria, com
3 votos contra do PS e 4 votos a favor da CDU.
O senhor Vereador José Dias Inocêncio fez a seguinte Declaração de Voto em
nome do PS:
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“ Embora a decisão do alargamento do Parque Industrial do Passil tenha sido
uma iniciativa do executivo do Partido Socialista no mandato anterior, não
podemos votar favoravelmente esta proposta pelo facto de, segundo julgamos
saber, se encontrarem já construídos armazéns e em funcionamento actividades
empresariais, cuja localização pensamos poderem estar, em todo ou em parte,
instaladas em áreas que agora são objecto de emissão de alvará de loteamento.
Pelos motivos expostos e por nos parecer de duvidosa legalidade todo este
processo, não podemos, em consciência, votar favoravelmente a proposta.”

TOPONÍMIA
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“No seguimento da atribuição de topónimos, no Pólo Industrial do Batel, com
designações de plantas aromáticas.
Proponho o seguinte:
- Que seja atribuído o topónimo “Rua dos Rosmaninhos” (Lavandula Stoechas),
para o arruamento assinalado em planta.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar a referida planta como Doc 1.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE
ÁGUA– CLIENTE Nº 1279407)
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“A senhora Maria Manuela Almeida Rodelo ( cliente 129407), apresentou um
pedido de fraccionamento de 6 facturas no valor total de €332,20 ( trezentos e
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trinta e dois euros e vinte cêntimos), referentes ao seu consumo de água,
alegando não ter possibilidades de pagar as respectivas facturas na íntegra.
Face ao exposto, proponho que ao abrigo do artigo 85º do Regulamento de Água
do Município de Alcochete, o referido valor seja fraccionado em 4 prestações.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

CEDÊNCIA DE TERRADO PARA AS FESTAS DE S. FRANCISCO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Na sequência da solicitação da Associação das Tradicionais Festas de
Confraternização Camponesa de S. Francisco, proponho a cedência do terrado,
conforme assinalado em planta topográfica, para a realização das Tradicionais
Festas a decorrer entre os dias 29 de Maio a 01 de Junho.”
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE ALCOCHETE NA
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DA ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL a)
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Na sequência das deliberações adoptadas pelos órgãos dos Municípios
envolvidos neste processo de constituição da Associação Intermunicipal de Água
da Região de Setúbal – AIA, celebrou-se no pretérito dia 17 de Abril, a respectiva
escritura pública.
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Assim, estando desde já constituída a Comissão Instaladora da referida
Associação, foi solicitada ao Município de Alcochete a indicação dos seus
representantes na Assembleia Intermunicipal, que, em conformidade com o artigo
6º, nº 1, dos estatutos, poderão ser o Presidente ou o Vereador em que tal
representação seja por aquele delegada e outro Vereador da respectiva Câmara.
Face ao exposto, proponho que a representação do Município de Alcochete na
Associação Intermunicipal da Água da Região de Setúbal – AIA seja assegurada
pelo senhor Presidente da Câmara e pelo senhor Vice-Presidente.”
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade
a indicação do senhor Presidente da Câmara e do senhor Vice-Presidente como
representantes do Município de Alcochete na Associação Intermunicipal da Água
da Região de Setúbal.

SUBSÍDIOS
 Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
- “Em conformidade com o Parecer nº 149/2008/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 - €30,00
- Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico Danças e
Cantares do Passil - €30,00
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.
 Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram apresentadas as seguintes propostas:
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1 – “As Festas de Confraternização dos Camponeses de S. Francisco são já uma
tradição no nosso concelho e, tal como em anos anteriores, irão realizar-se de 28
de Maio a 02 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
com a organização das festividades à Associação das Tradicionais Festas da
Confraternização Camponesa de São Francisco, no valor de doze mil euros.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.
2 – “Realiza-se no próximo dia 17 de Maio, na Fonte da Senhora, o Festival
Anual do Rancho Folclórico, que conta com a participação de vários grupos de
outras regiões do país.
Assim, proponho atribuição de subsídio, de acordo com o Artigo 4º do RAMA,
para fazer face às despesas inerentes com a organização do Festival ao Grupo
Desportivo Fonte da Senhora, no valor de 1500 euros.”
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 – “A Associação Equestre de Alcochete vai levar a efeito de 15 a 18 de Maio de
2008 a XV Feira do Cavalo de Alcochete.
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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.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.
2 – “O Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete vai inaugurar a sua nova
Sede Social e pretende melhorar as condições de prestação dos seus serviços
desportivos à comunidade.
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 6º do
regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio à
Modernização Associativa, e tem como finalidade:
a) Aquisição de mobiliário.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 1500,00 (mil e
quinhentos euros), a ser atribuído em duas tranches de € 750,00 (setecentos e
cinquenta euros),para fazer face aos encargos decorrentes com a aquisição do
mesmo.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.
3 – “O Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul realizou no passado dia 15 de
Março de 2008 um passeio turístico de automóveis antigos pelo Concelho de
Alcochete.
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Esta iniciativa revestiu-se de uma grande importância para o nosso Concelho,
pois estas viaturas desfilaram durante a manhã pelas ruas de Alcochete,
Samouco e S. Francisco.
À tarde, estiveram em exposição na Avenida D. Manuel I, tendo sido vistas por
centenas de munícipes e população em geral, apreciando a beleza e raridade de
cada uma delas.
Esta iniciativa contou com a presença de 70 pessoas e 36 viaturas.
Neste sentido, propomos a atribuição de um subsídio de € 525,00, para fazer face
aos encargos inerentes a esta iniciativa.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

INFORMAÇÕES
 Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestadas as seguintes
informações:
1 – Reunião de Câmara descentralizada no Passil
“Considerando que:
- Na Reunião de Câmara, efectuada no dia 09.01.08, foi aprovada a Proposta
de Descentralização de Reuniões de Câmara;
- Na medida em que se torna necessário concretizar a cedência dos edifícios
onde se realizarão as reuniões exteriores, a confirmação do respectivo local
será fornecida em cada uma das Reuniões de Câmara imediatamente
anteriores a essas;
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- Que de acordo com o cronograma apresentado, está previsto a realização
de Reunião de Câmara Descentralizada no lugar do Passil no dia 14 de Maio
de 2008;
- Que após contacto com o Sr. Presidente da Associação. Cultural, Recreativa
e Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil, a sala do
Centro Social encontra-se disponível para o efeito;

Informo:
A quarta Reunião de Câmara Descentralizada efectuar-se-á no próximo dia 14 de
Maio de 2008, na sala do Centro Social no Passil, pelas 21H00.”
A Câmara tomou conhecimento.
2 – Conselho Municipal de Segurança de Alcochete
“No âmbito das competências inerentes ao Gabinete Municipal de Protecção
Civil, realizou-se no dia 29 de Abril, no Edifício dos Paços do Concelho, o
Conselho Municipal de Segurança, com elevada participação das entidades que
compõem este órgão, em que o principal objectivo, prendeu-se com o debate dos
vários pareceres elaborados por os diferentes grupos de trabalho intervenientes
neste conselho (Ambiente, Cidadania e Protecção Civil).
A constituição e dinamização dos grupos de trabalho foi uma realidade que
envolveu todos os compõem o Conselho Municipal de Segurança, resultando
numa análise criteriosa e cuidadosa dos principais problemas detectados ao nível
da segurança no Concelho de Alcochete.
Foi ainda proposto por este órgão consultivo a dinamização de algumas
actividades, no âmbito da prevenção e sensibilização, envolvendo a comunidade
de Alcochete nas principais preocupações da sociedade contemporânea.

Reunião de 2008.04.30
Acta n.º 10

14

Resultado de uma parceria entre o Gabinete Municipal de Protecção Civil e os
Bombeiros Voluntários de Alcochete foi apresentado o dispositivo de apoio ao
Plano Municipal de Emergência de Alcochete.”
A Câmara tomou conhecimento.
3 – Acção de Formação – Prevenção e nas Emergência nas Escolas - 2008
“ Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete

Municipal de Protecção Civil, dinamizou-se no dia 21 de Abril, no Fórum Cultural
de Alcochete a segunda fase de Acções de Formação no âmbito da Prevenção e
Emergência nos estabelecimentos escolares, iniciativa que registou a presença
de 65 docentes do Pré – Escolar ao 3º Ciclo, com o objectivo de preparar a
comunidade docente para a autodisciplina e comportamento adequado face ao
risco atribuindo-lhe competências que possam contribuir para a adopção de
atitudes e comportamentos responsáveis e adequados em situações de acidentes
graves ou catástrofes que possam vir a ocorrer no seu ambiente escolar.
Competindo aos diferentes agentes de Protecção Civil, a informação e promoção
destas matérias, constituindo o universo escolar o território preferencial de
intervenção, quer pelo impacto das comunidades educativas na população em
geral, quer pelos efeitos multiplicadores nas futuras gerações.
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 tem vindo a dinamizar um conjunto de Acções de Formação no
âmbito da segurança escolar.”
A Câmara tomou conhecimento.
4 – Plano Especial de Emergência de Risco Sísmico
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“Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete
Municipal de Protecção Civil, dinamizou-se no dia 10 de Abril, no Fórum de
Alcochete um encontro inter-distrital, com a participação do Comando Distrital de
Operações de Socorro de Évora e Setúbal, no âmbito da elaboração do Plano
Especial de Emergência de Risco Sísmico para Área Metropolitana e Concelhos
Limítrofes.
Foi apresentado o resumo do referido Plano pelo Comandante Distrital de Setúbal
a cinco Municípios do Distrito de Setúbal (Alcochete, Montijo, Moita, Palmela e
Setúbal) e a cinco Municípios do Distrito de Évora (Arraiolos, Borba, Évora,
Redondo e Reguengos de Monsaraz) que em situação de cenário de um sismo
com epicentro no Vale Interior do Tejo e cujas percussões serão criticas para
determinados concelhos da margem sul, será o Comando Distrital de Évora a
prestar socorro ao Comando Distrital de Setúbal, de forma a dar resposta rápida
e eficiente.
Nesta parceria o Município de Arraiolos presta socorro ao Município de
Alcochete, estabelecendo-se nesta reunião de trabalho, contactos e troca de
informação essencial ao reconhecimento do território em caso de catástrofe.
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Alcochete em colaboração com os
Bombeiros Voluntários de Alcochete, disponibilizaram aos presentes, um modelo
de trabalho constituído por uma base de dados operacional e de planeamento
onde estão identificados os locais sensíveis do município, principais locais de
intervenção, abastecimento e refúgio.”
A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1 –. A Revolta dos salineiros nas comemorações da Revolução dos Cravos
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“Depois do enorme sucesso aquando da estreia, em Janeiro, do espectáculo
“Sal Negro”, a Câmara Municipal repôs a peça de teatro no passado dia 18 de
Abril, no Fórum Cultural de Alcochete, no âmbito das Comemorações do 25 de
Abril e 1.º de Maio, a decorrer no concelho até ao próximo dia 4 de Maio.
“Sal Negro” é um retrato da revolta conduzida pelos salineiros de Alcochete no
ano de 1957, que apenas pretendiam condições salariais e laborais justas.
Levada a palco pelo grupo de teatro “GilTeatro”, pelo Clube de Teatro da Escola
E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I, pelo Coro São João Baptista e pelo grupo Insígnia,
“Sal Negro” tem encenação e adaptação dramatúrgica de Carlos Soares.”
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Toque de Caixa no Largo de S. João
“O grupo portuense de música tradicional Toque de Caixa subiu ao palco
municipal, no Largo de São João, na noite de 25 de Abril para um concerto
absolutamente fantástico.
Interpretando temas originais e de outros compositores, o grupo composto por
Miguel Teixeira (guitarra, rajão e voz), Horácio Marques (guitarra, braguesa e
voz), Albertina Canastra (acordeão), Pedro Cunha (sintetizador), Emanuel
Sousa (violino, bandolin e cocnertina), Teresa Paiva (gaita de foles e flautas),
Tiago Soares (percussão), Fernando Figueiredo (baixo) e Abílio Machado (voz e
percussão), presentaram a população com um conjunto de músicas de elevado
índice de qualidade que confirmam o estatuto que este conjunto detem no
panorama musical nacional.”
A Câmara tomou conhecimento.

3 – Concurso “O 25 de Abril Visões Contemporâneas”
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“A noite de 24 de Abril foi o pretexto para a inauguração da exposição “O 25 de
Abril Visões Contemporâneas”, resultante do concurso homónimo nas áreas de
pintura, escultura e fotografia, para jovens nascidos após o 25 de Abril de 1974.
Com o objectivo de incentivar e premiar jovens artistas e manter acesa uma
data incontornável para a democracia portuguesa, o resultado do concurso, num
total de 24 obras, pode agora ser apreciado na Sala Polivalente do Fórum
Cultural de Alcochete até ao próximo dia 25 de Maio.
Numa noite em que se deu a conhecer os vencedores do concurso, a escolha
do júri para a atribuição do primeiro prémio, no valor monetário de € 1.000
recaiu sobre o trabalho de escultura “Águas Passadas” de Rita Sousa Pimenta,
tendo ainda sido atribuídas cinco mensões honrosas.”
A Câmara tomou conhecimento.

4 – Festival de Folclore no Passil
“Inserido nas comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio, a Câmara Municipal
organizou, a 27 de Abril, o tradicional Festival de Folclore com os grupos
etnográficos do concelho.
A localidade do Passil foi o cenário escolhido para a mostra de cultura
etnográfica popular pelos Ranchos Folclóricos Danças e Cantares do Passil,
“Os Camponeses” de São Francisco e Danças e Cantares da Fonte da
Senhora.”
A Câmara tomou conhecimento.

5 – Gala de Fado “Leopoldina Guia
“Passados dois anos sobre o falecimento de Maria Leopoldina Guia, a Câmara
Municipal instituiu a realização da Gala de Fado “Leopoldina Guia”, numa
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homenagem justa e sincera a uma pessoa que ficará para sempre na memória
dos alcochetanos e de Alcochete.
O auditório do Fórum Cultural de Alcochete, repleto de público e emoção,
assistiu a um espectáculo de inegável qualidade que contou com as presenças,
na primeira parte, dos fadistas José Manuel Quaresma, João Roque, Cláudia
Picado e Ana Guerra, acompanhados por Miguel Gonçalves e António Luís
Gomes.
A segunda parte do espectáculo contou com a presença da Banda da
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, num dos momentos mais emotivos
da noite. Dirigidos pelo maestro António Francisco Rei Menino, a Banda
interpretou os pasodobles, tão do agrado de Leopoldina Guia, “Vila Franca”,
“Musica y Poble”, “Palha Blanco”, “Concha Flamenga”, “Virgem Macarena”,
“España Cañi” e “Paquito”, encerrando com “Banda de Alcochete”.
A terceira e última parte desta grande noite de homenagem ficou a cargo da
fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues.”
A Câmara tomou conhecimento.

6 – Jorge Palma no Fórum Cultural de Alcochete
“ Foi ao som de “O Meu Amor Existe” que Jorge Palma subiu ao palco do
auditório do Fórum Cultural de Alcochete, na noite de 26 de Abril, para brindar o
público com um concerto absolutamente fantástico.
Num concerto “à Palma” e apenas ao piano ou à guitarra, Jorge Palma deliciou
um auditório esgotado com um excelente conjunto de 21 canções que passaram
em revista a carreira do autor e compositor.
Temas como “Tempo dos Assassinos”, “Só”, “Dá-me Lume”, “O Centro Comercial
Fechou”, “Estrela do Mar”, “Bairro do Amor” e “Encosta-te a Mim” não faltaram a
uma noite que contou ainda com a presença do filho, Vicente Palma.
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O final ficou marcado por “Deixa-me Rir”, “Finalmente a Sós” e “A Gente Vai
Continuar”, naquela que foi uma noite memorável.”
A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes informações:
1 – Passeio Pedestre
“ Decorreu, durante a manhã de 24 de Abril, entre o Pavilhão de Alcochete e o
Parque de Merendas do Samouco, um Passeio Pedestre destinado a todos os
alunos do Clube Viva Mais do concelho de Alcochete. Assim, 67 alunos das
classes de Alcochete, Samouco, S. Francisco e Fonte da Senhora desfrutaram de
uma óptima manhã para efectuarem um percurso com cerca de 7,5Kms que
culminou com um piquenique no Parque de Merendas do Samouco.”
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Aula de ginástica na rua
“ Realizou-se no passado dia 23 de Abril, na Praça da república, no Samouco,
uma aula de ginástica na rua, aberta a toda a população.
A turma do Samouco do Clube Viva Mais compareceu à actividades na sua
máxima força e alguns populares juntaram-se também à iniciativa, que decorreu
das 09:00horas às 10:00horas.
Os trinta e seis participantes disfrutaram, assim, de uma óptima manhã
desportiva, plena de saúde e bem estar.”
A Câmara tomou conhecimento.
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3 – Actividades desportivas comemorativas do dia da liberdade
“ A Divisão de Desporto, por intermédio dos seus técnicos, desenvolveram um
programa de actividades desportivas comemorativas do dia da liberdade em
diversos espaços/localidades do Concelho. Deste modo, foi proporcionada uma
manhã de jogos infantis no Bairro 25 de Abril e no Largo de S. João (Alcochete),
na Praça da República e na Praça José Coelho (Samouco), na Fonte da Senhora
e no Passil. Simultaneamente na Piscina Municipal decorreram actividades
abertas à população. No período da tarde, realizaram-se os Aquagames na
Piscina Municipal. Esteve instalado um insuflável que complementou as
actividades ali desenvolvidas.
O objectivo de envolver toda a população nas actividades desportivas foi
conseguido (cerca de 400 participantes) graças a um trabalho de parceria com os
alunos do Curso tecnológico de Desporto da Escola Secundária e com o
Movimento Associativo do nosso concelho.
A Câmara Municipal de Alcochete disponibilizou também todos os transportes
para as actividades na Piscina Municipal e ofereceu um brinde a todas as
crianças.”
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Interveio o seguinte munícipe:
- Sr. José Dias: Chamou a atenção para alguns assuntos que em seu entender
merecem correcção e que são:
- Morosidade na marcação de reuniões com o senhor Presidente e Vereadores;
- pó e cheiros emitidos pela fábrica Crown Cork & Seal;
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- corte de laranjeira na Avenida 5 de Outubro;
- mastro em situação de perigo na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra;
- dificuldade de estacionamento em Alcochete;
- aproveitamento por parte de uma Associação, na utilização das mesas
instaladas nas Hortas para dar banho aos cães;
- funcionários da Câmara que passam muito tempo na rua;
- luzes acesas no coreto durante o dia;
- nova forma de apresentação das facturas do consumo de água.
O senhor Presidente e os senhores Vereadores António Luís Lucas Rodrigues e
José Luís dos Santos Alfélua Ferreira esclareceram os assuntos apresentados.

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.
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