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Fonte da Senhora EM 501 repavimentada na totalidade
com mais
qualidade de vida
Recentemente, a autarquia procedeu à requalificação da
rua das Hortas na Fonte da Senhora com a repavimentação integral da via que se encontrava bastante deteriorada.
A intervenção resultou num investimento de €149.389,73
pela autarquia e contemplou a uniformização da largura das
faixas de rodagem e dos estacionamentos, a requalificação
dos passeios, a colocação de lombas redutoras e a instalação de passadeiras elevadas. A rua das Hortas dispõe agora
de melhores e mais condições de circulação e de acesso, assim como uma melhor segurança rodoviária para os munícipes. Em simultâneo, a autarquia está a proceder à 2ª fase
de requalificação do Parque de Merendas que visa melhorar
de forma significativa a qualidade estética e ambiental do
espaço, assim como tornar o parque numa zona de estadia
e de lazer. A intervenção traduz-se num investimento de
€93.976,81 + IVA para o município, com a integração de
novos equipamentos infantis e zona de merendas.#

O executivo municipal continua a investir na requalificação e na reabilitação da rede viária do concelho, com várias intervenções já concluídas. A estrada municipal 501 que agora se encontra totalmente repavimentada é exemplo do contínuo trabalho
feito por Alcochete.
A estrada municipal 501 é uma das principais artérias de acesso às diferentes freguesias do concelho e com esta premissa
em mente, o município procedeu durante os meses de agosto e setembro à 2ª Fase de trabalhos da repavimentação, entre as
freguesias do Samouco e São Francisco. A intervenção representou um investimento para o município de €144.959,19 + IVA
e contemplou a repavimentação de uma extensão total de 11.000,00 metros. Para além de repavimentação e uniformização
da estrada que se encontrava bastante deteriorada, todas as zonas intervencionadas foram limpas e as bermas estão agora
regularizadas e compactadas. A fase 1 teve um custo total de €145.398,00 + IVA e foi realizada em 2019, entre Alcochete e
a Quinta da Pacheca, na freguesia de São Francisco.
A estrada municipal 501 dispõe agora na sua totalidade de mais e melhores condições de circulação e segurança rodoviária
para todos os que por ela passam diariamente, naquela que é uma das portas de entrada de Alcochete.#

Câmara oferece ambulância
aos bombeiros
Na reunião de 28 de outubro, o Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro de 55.000
euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete destinado à aquisição de uma ambulância de socorro
e respetivo equipamento.
A nova ambulância de socorro, Tipo ABSC, está homologada conforme a Norma Europeia 1789 e a Portaria n.º 260/2014 de
15 de dezembro, e vem colmatar alguns dos problemas no que diz respeito ao elevado número de solicitações de socorro, tendo
em conta o crescimento populacional verificado nos últimos anos.
O presidente da câmara de Alcochete recordou que a Associação dos Bombeiros tem atualmente duas viaturas em fim de vida
para abate e que, mais do que uma oferta aos bombeiros, esta é uma oferta aos 19.500 habitantes do concelho.#

Eficiência
energética na
Piscina Municipal

Participação
pública com
inscrição prévia

Tecnologia mais
próxima dos
estudantes

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de
execução para a promoção da eficiência energética na Piscina
Municipal de Alcochete e o respetivo procedimento de concurso público, na reunião de 9 de dezembro.
Esta intervenção tem uma estimativa orçamental de €509.158
e um financiamento do POR Lisboa no montante de
€189.470,10.
A Piscina Municipal de Alcochete está encerrada ao público
devido à pandemia e a sua reabertura está prevista para setembro/outubro do próximo ano, após conclusão do referido
projeto de eficiência energética.#

A lotação de lugares presenciais destinados ao público nas
reuniões de câmara a realizar na sala multiusos da Biblioteca
de Alcochete está limitada a 5 lugares, dando-se prioridade a
quem pretenda intervir na reunião.
Para a situação de intervenção deverá ser efetuada prévia inscrição até à véspera da respetiva reunião junto do Gabinete
da Presidência (212 348 600; e-mail: gp@cm-alcochete.pt),
identificando o nome e o assunto respetivo.
No caso do número de intervenções exceder o número de
lugares disponíveis para o público, o número de inscrições
excedentes passará para a reunião seguinte.#

A câmara municipal vai ceder aos alunos do concelho 20
tablets, doados pela MEO – Serviços de Comunicação e
Multimédia, S.A., num montante global de €1.718,20. A
medida visa suprimir as desigualdades tecnológicas, assumindo o executivo um compromisso para a garantia de um
acesso igualitário ao ensino por parte dos alunos do 3º ciclo
e secundário. “Conseguimos sensibilizar esta entidade para
que a mesma procedesse à doação dos tablets”, informou o
presidente da câmara Fernando Pinto. A doação dos equipamentos surge após a aquisição de 20 computadores pela
autarquia.#
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Alunos do
escalão B com
refeições gratuitas
O Executivo Municipal aprovou por unanimidade a isenção do pagamento das refeições escolares a 127 alunos beneficiários
do escalão B da Ação Social Escolar até ao final do ano letivo de 2020/2021, tendo em conta o agravamento da situação pandémica que tem vindo a afetar o rendimento das famílias e o aumento dos pedidos de apoio alimentar. Esta medida representa
um apoio de cerca de €11.700 às famílias e crianças.
Esta ajuda às famílias esteve já em vigor durante o período de confinamento até ao final do ano letivo transato com a isenção
de pagamento de 50% do valor da refeição por parte das crianças e alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino público com
escalão B.
“Se for do conhecimento de que alguém está a passar mal, de alguém que fique desempregado ou com baixa de rendimentos
podem sempre recorrer aos nossos serviços e o efeito de entrada é imediato”, referiu a vereadora da Educação, Maria de
Fátima Soares.
De salientar que durante o período de interrupção letiva do Natal, o município mantém o fornecimento de refeições aos
alunos que tenham essa necessidade.#

Palco de São
Francisco está
requalificado
A requalificação do palco na freguesia de São Francisco está concluída e é agora um espaço de
referência para acolher eventos culturais e recreativos
A intervenção representou um investimento de €29.865,00 para o município, que procedeu ao aumento da altura útil do palco
para 6,5 metros de forma a permitir espetáculos de maior dimensão. A requalificação contemplou a remoção da estrutura existente e colocação de uma nova com pilares de sustentação e fixações extra para segurança, aplicação de uma nova cobertura em
chapa sandwich térmica, o fecho da lateral esquerda e traseiras do palco através da construção de uma parede e a aplicação de
painéis em madeira que visam a melhoria da acústica. O projeto contemplou ainda a construção de uma escada com corrimão de
acesso ao palco, a renovação da instalação elétrica e a reabilitação e pintura de toda a infraestrutura.#

Editorial

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ALCOCHETE

Caras e Caros Amigos,
O período que estamos a vivenciar inspira-nos múltiplos
cuidados. Não existe maior valor no seio de uma comunidade que a vida de quem compõe a sociedade. Por isso
estamos despertos, estamos atentos e demonstramos toda
a nossa resiliência no combate a este inimigo invisível que
atravessou o mundo para destruir cidades, vilas e aldeias.
Não desistimos de lutar, por isso todos os dias trabalhamos
imprimindo atitudes novas e diferentes de modo a preservar a vida humana, a saúde pública e a economia local.
É importante transmitir uma palavra de confiança e de
esperança a todos e em particular aos nossos agentes económicos. Os tempos são difíceis, o caminho é tenebroso
mas o tempo é de acreditar! Por isso este Executivo está
a implementar um conjunto de medidas estruturais que se
afiguram como elementares para que o regresso à normalidade ocorra o mais rapidamente possível.
Foi assim no passado, será assim no futuro.
Sei que posso contar convosco, mas todos, todos sem excepção devem cumprir com a sua parte. Não quero ninguém a desistir, até porque só perde quem abdica de lutar.
Este tempo atípico e desafortunado impede-nos de concretizar todas as acções e eventos programados para esta
Quadra Natalícia, no entanto ainda que se percam outras
coisas mantenhamos o Natal como algo brilhante. Que
este brilho perdure nos nossos corações.
Num ano marcado pela diferença deixo o desafio de conhecermos melhor Alcochete.
Apreciem e desfrutem das nossas ruas, da nossa iluminação de Natal, dos presépios, das árvores de natal, dos marcos de correio para que as nossas crianças possam deixar a
sua carta ao Pai Natal, da exposição patente ao público na
Galeria dos Paços do Concelho entre outros apontamentos
e sobretudo que se aposte no comércio local. Está bonito, está atraente e merece da nossa parte uma redobrada
atenção. Estou convicto que juntos ultrapassaremos esta
adversidade, por isso apelo ao cumprimento escrupuloso
das medidas provenientes da Direcção Geral de Saúde, é
fundamental o uso da máscara, o distanciamento social,
a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e sempre
que possível a utilização da APP Stayaway Covid.
Não obstante os constrangimentos e dificuldades existentes, é com espírito altruísta e solidário que vos desejo muita saúde fazendo votos para que tenham um Santo e Feliz
Natal. Que o ano novo que se aproxima seja efectivamente
a renovação da esperança de uma vida mais justa, mais
fraterna, mais solidária.

Vosso Presidente da Câmara,

Fernando Pinto
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Fado ConVida 2020
Reencontro
com a cultura
A segunda edição do Fado ConVida foi diferente e ainda mais
especial! Neste ano atípico o evento proporcionou o reencontro
com a cultura em quatro concertos excepcionais na Praça de
Toiros de Alcochete, nos dias 9 e 10 de outubro
A simbiose entre a Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 e Cuca Roseta foi
de tal modo intensa que gerou um enorme abraço envolvendo todos os que assistiram ao
concerto. Efusamente aplaudidos os pasodobles, tão primorosamente interpretados pela emblemática Banda de Alcochete, anunciavam a entrada em palco da fadista que encantou com
a interpretação de composições adaptadas para banda de temas do seu último álbum “Luz”,
sem esquecer o tema evocativo de Amália “Foi Deus”.
Cúmplices em palco Camané e Mário Laginha reinterpretaram clássicos do fado e trouxeram
a Alcochete o seu mais recente projeto “Aqui está-se sossegado”, onde não faltaram temas
do repertório do fadista e inéditos do pianista.
O Fado ConVida apresentou ainda Luís Guerreiro, considerado por muitos o melhor guitarrista de Lisboa, e ainda José Manuel Neto, exímio intérprete da guitarra portuguesa, que
convidou para a segunda noite do evento Ângelo Freire, entre outros fadistas.
“Em virtude da pandemia Covid-19, a segunda edição do Fado ConVida, inicialmente pensada para julho de 2020, teve de ser redefinida e realizou-se este ano em recinto fechado, na
Praça de Toiros de Alcochete”, explica o vereador da Cultura, que enfatiza que “este evento
representa um momento excecional na programação cultural do Município de Alcochete,
que este ano, além de grandes intérpretes e compositores contou com a fabulosa atuação da
Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete”.
Este foi mais um evento seguro promovido pela câmara municipal que assegurou todas as
condições para que os espectadores assistissem aos espectáculos em segurança. #

Simbiose perfeita de Cuca Roseta com a Banda de Alcochete

Camané e Mário Laginha encantaram com temas do álbum “Aqui está-se sossegado”
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Câmara quer Círio dos
Marítimos reconhecido

A inscrição da Festa do Círio dos Marítimos no Inventário Nacional de Património Cultural e Imaterial é mais um passo para enaltecer
a cultura e identidade locais manifestadas, neste caso, através de uma tradição com vários séculos.

Biblioteca de Alcochete acolheu a apresentação da candidatura à inscrição da Festa do Círio dos Marítimos no Inventário Nacional de Património Cultural e Imaterial

A apresentação da candidatura decorreu a 26 de setembro,
na Biblioteca de Alcochete, numa sessão muito restrita, devido às medidas em vigor respeitantes à Covid-19, à qual
assistiram o presidente da câmara, a vice-presidente Maria
de Fátima Soares, e os vereadores Pedro Lavrado e Vasco
Pinto e a sua submissão seria mais tarde aprovada por unanimidade, na reunião de câmara de 14 de outubro de 2020.
A candidatura da Festa do Círio dos Marítimos é o resultado de um trabalho de vários anos de uma equipa multidisciplinar, que integra técnicos do Museu Municipal de
Alcochete, liderada pela Dra. Marina Pignatelli.
O presidente da câmara defendeu o interesse local na
preservação de uma tradição que considerou ser “a nossa cultura, esta é a nossa história, esta é simplesmente a
nossa forma de ser e de estar. São estes os nossos usos e
costumes, são estas as nossas tradições que não queremos
perder, aliás pelo contrário, é nossa ambição continuarmos a escrever capítulos que se possam perdurar nos anais
da história deste povo plantado à beira Tejo”.
“Com esta candidatura pretendemos defender e salvaguardar algo que tanto diz de nós, enquanto uma tradição que é
elemento aglutinador e fomentador do sentimento de identidade dos alcochetanos e das alcochetanas. Conseguir
esta classificação, para além de ser uma mais valia na sal-

vaguarda da preservação da festa tal como a conhecemos,
contribuirá para o reconhecimento da nossa cultura, promovendo o respeito pelo nosso modo de vida”, sublinhou
Fernando Pinto.
O vereador da Cultura e Identidade Local explicou que
“este é um passo importante que damos na valorização da
nossa identidade coletiva. O Círio dos Marítimos é a manifestação popular mais antiga do nosso concelho, representa a devoção do nosso povo à Nossa Senhora da Atalaia.
“Intimamente ligado ao cumprimento de uma promessa,
esta manifestação é parte integrante da nossa história coletiva, das nossas tradições e costumes, e com esta candidatura pretendemos garantir que a nossa identidade cultural
é transmitida de geração em geração, (…) no âmbito de
uma ampla estratégia que visa preservar, valorizar e promover as tradições locais, aquilo que nos distingue e tanto
nos orgulha, e ainda preservar uma tradição que todos nós
queremos que tenha futuro”, concluiu Vasco Pinto.
No decorrer da apresentação da candidatura o técnico do
Museu Municipal de Alcochete, Marto Alves, referiu que
este estudo permitiu consolidar aspetos como o que é o
Círio, como se organiza, quais são os seus símbolos, e recordou que “em 1512 existiu uma visitação da Ordem de
Santiago a Alcochete onde refere que existia uma irmanda-

de de barqueiros de Alcochete que tinha um Círio, que era
uma vela, e que faziam uma romaria a Nossa Senhora da
Atalaia. Nos anos 50 do século 20 estavam registados 50
marítimos, mas no séc. XIX estavam registados cerca de
200 marítimos, portanto somos uma terra de marítimos”.
Esta candidatura não assenta unicamente na história da
festa, mas na forma como a festa se realiza nos dias de
hoje. E aqui reside a importância de se perceber e documentar os procedimentos inerentes à organização do Círio
dos Marítimos para que não sejam alterados nem perdidos
os princípios pelos quais se rege esta festividade tão identitária das gentes de Alcochete.
Para Marina Pignatelli, professora auxiliar no Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa, investigadora na área do património
cultural e orientadora na elaboração da candidatura, “estas
festividades têm margem para continuar, enquanto houver
descendentes de marítimos, e as novas gerações estiverem
motivadas para organizar as festas”. “Eu acredito que a
festa vai continuar a ser assegurada pelas próximas gerações, o alcochetano nasce com esta tradição, com este
costume de ir à festa todos os anos, e vai querer que esta
tradição seja transmitida aos seus filhos e netos”, afirmou
a investigadora.#
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D.Manuel I
pelo olhar de
Isabel Stilwell

À descoberta de Alcochete
com Cuca Roseta e
Tristana Esteves Cardoso
Alcochete recebeu a visita de Cuca Roseta e Tristana Esteves Cardoso,
que durante um dia passearam pelas ruas e largos da nossa vila, visitaram
monumentos, degustaram a nossa gastronomia, conheceram um pouco da
nossa história e património natural.
Devido à impossibilidade de assinalar o dia 27 de outubro, Dia Mundial do Turismo, com alguma iniciativa
que reunisse um elevado número de pessoas foi com enorme alegria que recebemos as duas amigas e as
convidámos a partilhar nas suas páginas oficiais nas redes sociais o seu testemunho a milhares de seguidores,
convidando-os a visitar Alcochete.
“A promoção do destino Alcochete será sempre um trabalho inacabado, esperam-nos certamente meses difíceis e importa mais do que nunca promover o território com o objetivo de atrair mais e mais visitantes”,
defende o vereador com o pelouro do Turismo, Vasco Pinto.
“O turismo é a atividade económica que surge, cada vez mais, como aposta essencial para o desenvolvimento
das regiões. O concelho de Alcochete não é diferente, até pelas suas características e oferta diferenciadora
que importa explorar para o desenvolvimento do nosso território”, sublinha Vasco Pinto.
A visita a Alcochete começou ainda de manhã com um passeio a bordo do Bote Leão e o olhar atento sobre
a frente ribeirinha da vila, seguindo-se um agradável percurso a pé pelo Passeio do Tejo, com passagem
obrigatória pela estátua do rei D. Manuel I.
Na pausa para almoço, a degustação de uma bela caldeirada no restaurante Solar do Peixe saciou os paladares
destas duas amigas, após o qual impunha-se um passeio pelas principais ruas e largos da vila, com passagem
obrigatória pela Igreja Matriz.
O dia terminou com uma visita à Fundação das Salinas do Samouco e com a promessa de um regresso num
curto espaço de tempo.#

A escritora e jornalista Isabel Stilwell apresentou
em Alcochete o seu último romance intitulado
“D. Manuel I – Duas Irmãs para um Rei”, sobre a
história fascinante do homem que nasceu em
Alcochete e que viria a ser um dos reis mais
importantes da nossa História.
Autora de romances históricos mais vendida em Portugal, Isabel Stilwell
esteve no dia 19 de setembro, na Galeria Municipal dos Paços do Concelho,
que teve a lotação possível, considerando as medidas de contingência em
vigor, para falar da empolgante história do rei D. Manuel I e das suas duas
mulheres, Isabel e Maria, filhas de Isabel e Fernando, os reis Católicos de
Castela e Aragão.
“…era o Escolhido, aquele que as profecias anunciavam estar destinado a
reconquistar Jerusalém, e a unir os homens sob a mesma Fé. Não nasceu
para ser rei, mas a roda da fortuna tornou-o duque de Beja e herdeiro de
D. João II. Viu morrer o sobrinho e assassinar irmão e cunhado para subir
ao trono a 27 de outubro de 1495.”, escreve a escritora.
“Por vezes as pessoas pensam que num romance histórico, tudo muito cor
de rosa, não é isso, há momentos muito duros, muito difíceis, há dificuldades, há dores muito grandes pelas quais essas pessoas passam, umas
superam outras não, mas a verdade é que é esta história que nos faz saber
quem somos e para onde vamos”, defende a escritora.
“A nossa história é riquíssima, é absolutamente fabulosa e eu parto sempre
do ponto de vista muito parecido ao do leitor, não sei muito mais sobre
aquela época, ou sobre aquela pessoa e há medida que vou descobrindo,
penso como é que é possível que as pessoas não saibam isto, e é preciso que elas saibam”, sublinha a autora, que “gostava muito ver este D.
Manuel no cinema porque esta é uma história fabulosa”.
O Presidente da Câmara considerou “que os romances históricos são talvez a forma mais bonita e interessante de viajar pelo tempo e no fundo conhecer a nossa história, pelo que os convido a ler todas as obras da Isabel,
mas esta em particular”.
“Apesar destes tempos atípicos queremos dar vida e dinamismo à cultura,
aos nossos artistas, àqueles que fazem da sua vida uma história cuja história se repercute em todos nós”, defendeu o Fernando Pinto.#
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Bacalhau
inspira Semana
Gastronómica
de Alcochete
A terceira edição da Semana Gastronómica de
Alcochete, que se realizou entre os dias
07 e 15 de novembro, voltou a destacar o
bacalhau e contou com a presença do
Chef Fábio Bernardino, naquela que se revelou
uma experiência degustativa única.
Durante sete dias, e tendo em conta todos os condicionamentos a que a situação pandémica obrigou, foi possível provar diversas iguarias, das mais
tradicionais às mais irreverentes, nos restaurantes do concelho aderentes
à iniciativa. Variedade foi palavra de ordem, mas não falharam receitas
como o bacalhau assado, o bacalhau à Brás ou até mesmo pratos de assinatura, destacando sempre o ingrediente rei, tão tradicional na gastronomia
portuguesa.
A terceira edição da Semana Gastronómica surgiu, como já é habitual,
de uma parceria entre a câmara municipal, a Associação do Comércio,
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS) e a
Riberalves, e teve como pontapé de saída o Showcooking com o chef
Fábio Bernardino e uma prova de vinhos com o restaurante Wine Up, no
Mercado Municipal.
Fábio Bernardino, o chef convidado deste ano, é cara conhecida dos portugueses pelas diversas colaborações em programas de televisão, numa
carreira já longa que se iniciou aos 14 anos de idade, ao frequentar o Curso
Profissional de Cozinha e Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo
de Lisboa.#

Município oferece
instrumento
musical à SFPLS
A câmara municipal aprovou, por unanimidade,
a atribuição de um apoio financeiro de €5.000
à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense para a aquisição de um instrumento
musical (tuba) na data em que a coletividade
festeja o 101.º aniversário.
“A Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense tem tido um papel importantíssimo na promoção do que de melhor o concelho de Alcochete
e a freguesia do Samouco têm para oferecer. É uma referência no País e no
mundo”, destacou o presidente da câmara.
Fernando Pinto endereçou ainda uma mensagem de esperança aos dirigentes
associativos e aos músicos face à situação pandémica que estamos a viver:
“Este é um tempo de acreditar que melhores dias virão, este é o tempo de
acreditar que voltaremos a assistir de pé, num aplauso uníssono, à atuação da
Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense”, disse.#
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1.º Ministro
esteve em
Alcochete

Arranque escolar marcado pela inauguração da Escola N.º2 de
Alcochete e visita do primeiro-ministro António Costa à Escola
Secundária de Alcochete.
Construída em 1982, a Escola Básica N.º2 de Alcochete (Valbom)
é agora uma referência para a educação, sendo motivo de orgulho
para o concelho e executivo que investiu quase dois milhões de
euros na requalificação e ampliação do estabelecimento de ensino.
O estabelecimento escolar foi inaugurado a 18 de setembro, pelo presidente da câmara Fernando Pinto, contando com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues e do Secretário de Estado da Educação, João Costa. Durante a cerimónia de inauguração, que teve de ser adaptada à atual situação pandémica, o presidente da câmara agradeceu à diretora do Agrupamento de Escolas de Alcochete, Cristina Alves, à comunidade
educativa, aos colaboradores da autarquia, aos agentes económicos e ao governo português
que permitiram a execução do projeto. O autarca referiu ainda o fundamental financiamento
do projeto através do programa POR Lisboa 2020, no âmbito do quadro de investimentos
previsto no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da AML. “O nosso desígnio é apostar na educação, porque entendemos que a educação é a base da vida”, afirmou
Fernando Pinto. “Apostar na educação é sempre um trabalho inacabado e hoje demos mais
um passo naquilo que é o contributo fundamental do município para o enriquecimento da
educação das nossas crianças e jovens”, continuou o presidente da câmara. A intervenção
foi reconhecida pelos membros do governo, tendo o Ministro da Educação afirmado que
acompanha o trabalho da câmara municipal, desenvolvido em conjunto com o Agrupamento
de Escolas de Alcochete. O governante agradeceu à autarquia o facto de dar asas a “um
compromisso partilhado entre todos para que este ano letivo que é especialmente diferente,
e necessariamente atípico, possa ter um primeiro dia de aulas tão feliz e contente”.

Com um investimento na ordem dos 2 milhões de euros,
saiba o que mudou na Escola EB1 n.º2 de Alcochete:
. requalificação e ampliação do edifício existente;
. + 2 salas de aula para os alunos do jardim-de-infância;
. + 7 salas para os alunos do ensino básico;
. novas instalações de cozinha;
. renovação e ampliação do refeitório;
. criação de uma zona de ginásio;
. construção de salas polivalentes;
. criação de um espaço de biblioteca.
A Escola do Valbom tem agora capacidade
para 168 alunos do ensino básico e para 50 alunos de pré-escolar.

O dia 18 de setembro assinalou também o arranque do ano escolar, marcado pela visita do
primeiro-ministro à Escola Secundária de Alcochete, onde teve oportunidade de conhecer as
condições de segurança e de saúde das escolas do concelho e também, os planos de contingência desenvolvidos para a prevenção, controlo e vigilância da Covid-19. António Costa
aproveitou ainda para deixar uma mensagem de consciencialização e pedir à comunidade
escolar especial cuidado nas suas atividades fora das escolas: “Aquilo que eu peço, encarecidamente, é que respeitem fora da escola as regras que temos de ter para todos nos mantermos
em segurança e para que a escola não volte a parar”. O primeiro ministro incentivou ainda ao
uso generalizado da aplicação “StayAway Covid”, e o cumprimento das normas da Direção
Geral de Saúde.#
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Investimento
no parque
escolar vai
continuar
A autarquia vai dar continuidade aos trabalhos de
requalificação do parque escolar do concelho e conta
já com dois projetos para o futuro: a requalificação e
ampliação da Escola EB1 do Samouco e a ampliação
da Escola Básica do Monte Novo.
A Escola EB1 do Samouco vai ser objeto de uma requalificação global do
interior e exterior do edifício e será ampliada, representando um investimento estimado em €1.092.084,71 + IVA.
A intervenção contempla a reabilitação do edifício e das salas existentes,
com a construção de duas novas salas de aula, que permitirá ao estabelecimento de ensino aumentar a capacidade para 150 crianças. O edifício da
cantina escolar também vai ser requalificado com o intuito de aumentar o
número de lugares sentados, e as redes de eletricidade, de abastecimento de
água e de águas residuais serão renovadas. O projeto prevê ainda a instalação de uma rede de incêndios, a substituição das caixilharias, a construção
de novas instalações sanitárias, espaços de arrumação, biblioteca, uma sala
para CAF, uma sala de professores e a construção de uma área dedicada à
educação plástica. O espaço de recreio será renovado e serão implementadas medidas de melhoria das acessibilidades com a inclusão de elevador e o
rebaixamento de pisos e rampas.
No que respeita à Escola Básica do Monte Novo, esta vai ser objeto de uma
intervenção que representa um investimento de €410.997,31 + IVA e que
contempla a ampliação do topo noroeste do edifício existente, com a construção de uma sala polivalente/refeitório com capacidade para 85 crianças,
com duas copas e várias arrecadações.
O projeto aprovado inclui ainda a construção de instalações sanitárias de
serviço, também para pessoas com mobilidade condicionada, e a construção
de duas rampas de acesso, uma na entrada principal do recinto na rua Ruy
de Sousa Vinagre e a outra no acesso principal ao edifício. A autarquia irá
proceder também à construção de uma cobertura de proteção desde a entrada da escola ao edifício, com relocalização dos toldos de proteção existentes
e proceder à reabilitação da área de recreio e do polidesportivo.
A vereadora com o pelouro da Educação, Maria de Fátima Soares afirmou
que a requalificação do parque escolar do concelho é motivo de orgulho para
todo o executivo que está “a construir espaços dignos para todas as crianças,
professores e auxiliares”.
Recorde-se que, em 2018, a autarquia requalificou e ampliou a Escola Básica
da Restauração, com a construção de mais 3 salas de aula e que no ano
de 2019 procedeu à impermeabilização do telhado do Jardim de Infância.
Foram também, requalificados o campo de jogos, e colocado um relvado
sintético para proporcionar um maior conforto. Além da requalificação e
ampliação da Escola EB1 N.º2 de Alcochete, a câmara municipal substituiu
o piso interior do Jardim de Infância da Escola Básica da Restauração, da biblioteca escolar, da sala de professores e dos gabinetes de apoio. Os espaços
mencionados foram ainda intervencionados ao nível da pintura das paredes,
com um investimento de cerca de €35.000,00.#

Escola Básica do Valbom tem agora melhores condiçoes para alunos e professores
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Entrevista com a vereadora da Educação,
Maria de Fátima Soares

Promessa cumprida

Requalificação de todo o
Parque Escolar é uma realidade

A requalificação de todo o parque escolar do concelho foi definida como a prioridade deste executivo municipal, um objetivo muito perto
de estar cumprido que garante as melhores condições de aprendizagem às crianças do concelho.

Qual a avaliação que faz da aposta deste executivo na
educação e no parque escolar, em particular?
A Educação é sem dúvida a grande prioridade deste mandato.
A base de tudo e para tudo. Educar de forma empreendedora compensa, dá frutos. É um investimento seguro e com
retorno. Como profissional, há mais de 20 anos nesta área,
partilho convosco uma breve retrospetiva dos últimos 3 anos
de mandato. Três longos e árduos anos de um trabalho no
qual o executivo investiu valores que ascendem a 6 milhões
de euros! O estado lamentável do parque escolar em 2017
não era de todo desconhecido pela comunidade escolar e da
população em geral. A falta de investimento na manutenção
dos edifícios não foi nenhuma surpresa, foi uma constatação.
Falamos de um parque escolar composto por 7 estabelecimentos do ensino do pré-escolar ao 1º ciclo, onde em 4 anos
de mandato todos, sem exceção, serão requalificados e/ou
ampliados.
Escola Básica e Jardim de Infância do Passil - Em 2018,
iniciámos este périplo de requalificação, exatamente pelo
estabelecimento de ensino mais distante do centro demográfico. Esta comunidade escolar necessitava de mais conforto, mais e melhores condições para ensinar e para aprender,
mais equipamentos lúdicos para usufruto das crianças, num
investimento de cerca de 105 mil euros, em que requalificámos ainda o parque infantil e o polidesportivo. É um trabalho que a todos nos orgulha e que a população do Passil há
muito merecia.
Escola Básica da Restauração - Nesse mesmo ano realizámos a ampliação e requalificação da Escola Básica da
Restauração, um espaço sobrelotado, onde 9 turmas se dividiam por salas e contentores, quando a sua lotação máxima deveria ser 6 turmas, com falta de condições pela inexistência de manutenção, onde chovia dentro da escola. As
salas não dispunham de climatização e o recreio não tinha
espaços lúdicos ou equipamentos recreativos apropriados.
Não tenho memória da última intervenção nesta escola, nem
mesmo de uma simples pintura do edifício. Ainda assim não
estavam contempladas todas as necessidades em sede de requalificação. O muro existente no recreio, que se encontrava
em mau estado, a conservação e impermeabilização da cobertura do JI, que por incrível que pareça, não fazia parte
da intervenção, apesar de chover copiosamente nos corredores e nas casas de banho, tal como a reparação e pintura dos
muros exteriores da escola. Assumiu então esta autarquia a
resolução destas situações assim como a requalificação do
espaço desportivo com a aplicação de um relvado sintético,
e ainda a substituição do pavimento vinílico no interior do JI
e nos espaços de Biblioteca, sala de professores e gabinetes
de apoio. A requalificação inicial e ampliação da escola orçava em cerca de 514 mil euros (o que havia sido previsto)
tendo a autarquia de despender de mais de 95 mil euros para
as intervenções que não estavam previstas. Foi muito difícil,
mas conseguimos e apesar de todos os constrangimentos, foi
concluída e inaugurada a escola no tempo previsto.

Escola Básica do Monte Novo - No ano seguinte, 2019, iniciámos a 1ª fase da requalificação desta escola. Mais conforto, novas casas de banho, uma biblioteca e uma nova sala de
professores passaram a fazer parte das condições do edifício.
Em janeiro próximo iniciaremos a 2ª fase desta requalificação, sendo o valor total de intervenção neste espaço cerca
de 687 mil euros. Esta 2.ª fase contemplará a edificação de
um refeitório escolar e a requalificação do campo de jogos,
acresce ainda a construção de 2 rampas para pessoas com
mobilidade reduzida, de acesso ao edifício.
Esta é uma escola que faz parte da nossa memória coletiva.
Foi frequentada pelos nossos pais e avós. Queremos que seja
recordada quer por todos aqueles que por lá passaram quer
pelas gerações vindouras, como um espaço único de aprendizagem e de boas recordações.
Centro Escolar de São Francisco - Ainda em 2019, reconvertemos um mezzanine que não tinha serventia em duas
salas de aulas pondo fim desta forma, aos horários duplos.
Uma intervenção no valor de 74 600 euros que resolveu um
problema e satisfez assim uma pretensão há muito solicitada
pela comunidade escolar.
Jardim de Infância do Samouco - o edifício também beneficiou de substituição de todo o piso vinílico e da pintura de todo o edifício interior. Investimos 34 mil euros nesta
intervenção.

A recentemente inaugurada escola básica do Valbom é
mais uma promessa cumprida. Qual o impacto deste estabelecimento escolar na oferta educativa e que representou para o município em termos financeiros?
A escola básica do Valbom representa uma remodelação profunda, num investimento que ascende os 2 milhões de euros,
que transformou esta escola num lugar moderno e com condições excelentes para alunos, docentes e não docentes. Com
o surgir da pandemia que tantas dificuldades causou ao mundo em geral, obrigando ao encerramento de serviços e uma
reformulação total das nossas vidas, a ampliação da escola
do Valbom nunca parou um único dia. Este executivo, quer
na minha pessoa, quer na pessoa do sr. Vereador das obras
municipais e na do sr. Presidente, acompanhou esta obra de
forma continua e persistente, e apesar de todos os obstáculos
existentes, mais uma vez tivemos um final feliz e a escola
inaugurou no dia previsto, contando com a presença do Sr.
Ministro da Educação o que muito nos honrou! É gratificante
ver por parte do Governo e da Comunidade Educativa em
geral o reconhecimento do árduo trabalho desenvolvido ao
longo destes conturbados meses. Não nos vamos esquecer
de valorizar todo o corpo docente, direção e pessoal não docente. Merecem todo o nosso respeito e reconhecimento pela
forma disponível e tolerante como fizeram parte da solução!
Sem o apoio deles não seria possível.
Qual a próxima intervenção que vai avançar no que concerne ao parque escolar?
Não obstante este ser um ano atípico, não baixamos os braços. O nosso objetivo é intervir em todo o parque escolar
num mandato. E vamos conseguir, porque connosco, as
promessas são para cumprir. No início do próximo ano,
para além da construção do refeitório na Escola Básica do
Monte Novo, vamos começar a ampliação e requalificação
da Escola Básica do Samouco! Uma referência no nosso concelho, onde perduram as melhores memórias de toda uma geração ao longo de 71 anos. Queremos manter acesa a “chama
da educação” em todos aqueles que por lá passaram. Quem
frequentou a escola e hoje lá vai acompanhar os seus filhos e
netos, percebe bem o nosso empenho e o valor da requalificação profunda da Escola Básica do Samouco. Já demos início
à preparação da escola provisória que vai servir esta comunidade escolar durante a intervenção. Com esta requalificação e ampliação iremos dotar a escola com mais 2 salas de
aula, uma nova sala de professores, um espaço de Biblioteca,
várias áreas para a dinâmica de atividades plásticas, salas
de apoio, novas casas de banho, um polivalente, elevador e
rampas no âmbito da acessibilidade a pessoas com problemas de mobilidade e ainda a remodelação do refeitório e do
campo de jogos. Cerca de 1 milhão de euros é o valor total
previsto para esta intervenção. E desta forma fica cumprido o
compromisso de intervir em todas as escolas, da responsabilidade da autarquia, num mandato. Todas as crianças devem
ter as mesmas oportunidades. Não permitimos a existência
de estabelecimentos de ensino sem condições de conforto.
Queremos escolas que estimulem e proporcionem um bom
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Existe muito trabalho “invisível”, mas muito importante.
E continuamos a trabalhar na revisão da “Carta Educativa”,
que é um instrumento de planeamento estratégico fundamental que irá nortear a nível municipal a organização de equipamentos educativos de acordo com as ofertas de educação e
formação que seja necessário satisfazer.
O Município vai largar o apoio escolar ao ensino superior. De que forma?
Vereadora da Educação, Maria de Fátima Soares, na renovada Escola Básica do Valbom

clima de aprendizagem, onde os nossos docentes apenas se
preocupem em ensinar e os nossos alunos se sintam seguros
e felizes no seu espaço.
No que respeita às competências da autarquia foram tomadas medidas excecionais devido à Pandemia?
Soubemos reagir da melhor forma e sem perder tempo demos continuidade a um processo já iniciado com sucesso: a
distribuição das refeições e lanches escolares às crianças carenciadas. Sempre estivemos atentos e procurámos respostas
rápidas. Este é um trabalho invisível, mas muito importante.
Trata-se de apoiar todos aqueles que por diversas razões precisam de quem os ajude. É esse o nosso papel e tudo fazemos
para que ninguém fique para trás. Estamos lado a lado com a
nossa comunidade educativa, e nada lhes poderá faltar.
Quais as medidas concretas implementadas pela câmara no âmbito do Plano Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar?
As competências da autarquia não se esgotam nas responsabilidades de intervenção nos edifícios propriamente ditos, ou
na aquisição de equipamento informático ou mobiliário apesar de, em equipamento, já termos investido cerca de 250 mil
euros. As nossas competências vão muito mais além. Prova
disso é comprovado pela forte aposta no desenvolvimento
de novos projetos como o Plano Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar de Alcochete que assenta em três eixos
fundamentais: a promoção da saúde, o desenvolvimento da
cidadania e da consciência ambiental e a aproximação dos
alunos à comunidade. Este projeto tem como objetivos gerais a promoção do sucesso escolar, a recuperação de jovens
em situação de abandono escolar precoce, a promoção da
disciplina, a promoção da leitura, da literacia e da inclusão
digital e a melhoria dos processos de monitorização do sucesso escolar.
Que outras ações estão a ser desenvolvidas no âmbito da
facilitação da aprendizagem?
Entre as várias ações a decorrer no terreno, destacamos o
“Programa de Treino de Competências de Consciência
Fonológica para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita
em Idade Pré-escolar”, dinamizado por uma Psicóloga e
uma Terapeuta da Fala. Este programa destina-se de forma
direta aos alunos do agrupamento de escolas de Alcochete
em idade pré-escolar, envolvendo por sua vez as educadoras
e as técnicas operacionais presentes em sala, num total de
340 crianças, organizadas em 14 turmas.
Uma outra ação que consideramos ser elementar na promoção de boas práticas é a dinamização de atividades físico-

“Queremos escolas que
estimulem e proporcionem um
bom clima de aprendizagem,
onde os nossos docentes apenas
se preocupem em ensinar e os
nossos alunos se sintam seguros
e felizes no seu espaço.”
-motoras, promotoras da saúde, de relacionamentos sociais
positivos, aceitação social e prevenção da violência, com a
dinamização do projeto “1º Salto” que abrange o pré-escolar
e o 1º ciclo do ensino básico. Este projeto é lecionado pelos
nossos Professores de Educação Física em coadjuvação com
os titulares de turma.
Uma outra vertente não menos importante diz respeito ao conhecimento do património e identidade local aproximando os alunos à sua comunidade. Estas ações geraram uma
nova dinâmica ao nível das atividades que fazem parte da
programação quer do Museu Municipal quer da Biblioteca
Municipal, catapultando a valorização e defesa do nosso património local, através do reconhecimento deste como fator
essencial ao desenvolvimento do processo educativo, assente
na educação não formal.
Apostámos, no último ano letivo, na implementação do projeto “A Música Vai à Escola” dinamizado pelo CRAM.
Este projeto é praticado nas 14 turmas de pré-escolar da rede
pública, na componente letiva. A música é absolutamente
crucial para a formação de uma pessoa como um todo. É na
mais tenra idade que se devem vivenciar e experienciar novas formas de comunicar. Daí a importância que damos a
este projeto. A autarquia proporciona esta atividade de forma
gratuita a cerca de 340 crianças e o feedback que temos por
parte da comunidade escolar é muito positivo.
Mas não ficamos por aqui. No presente ano letivo oferecemos a todas as crianças que frequentam a “Componente de
Apoio à Família” o projeto “Dança Criativa”, mais uma vez
em parceria com o CRAM. O principal objetivo é fomentar
a autoestima das crianças e estimular a criatividade e o seu
desenvolvimento motor. Está em fase experimental e se tudo
correr bem, no próximo ano letivo, alargaremos a oferta às
crianças que frequentam as “Atividade de Animação e Apoio
à Família”. Não é difícil concluir que existe um desenvolvimento na área da Educação como nunca aconteceu no nosso concelho! Utilizei muitas vezes a palavra investimento...
Não foi por acaso! Partilho convosco o valor dos vários investimentos porque para nós, nunca será um custo. Tenho a
certeza de que o retorno será inquestionavelmente superior!

Em 2021 iremos mais longe com a criação do Programa
“Educa” que visa a atribuição de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Superior. O município irá contribuir para a
igualdade material de oportunidades, assegurando um nível
mínimo adequado de recursos financeiros anuais aos estudantes do ensino superior mais carenciados.
Até ao final do mandato o que gostaria de ver concluído?
A Escola Básica Integrada será uma realidade num futuro
muito próximo. Contamos estar em condições de apresentar, publicamente, o projeto deste novo equipamento até ao
final deste ano letivo. Será um equipamento que integrará
o pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico. Este é
um desafio enorme e enorme também é a necessidade da sua
existência! O concelho cresceu imenso ao nível da população
estudantil nos últimos anos, os equipamentos escolares não
responderam de forma sólida a este crescimento, estamos em
rotura há muito tempo. Queremos construir uma escola que
não se esgote no dia em que abrir. Uma escola para o futuro
que dê uma resposta adequada e confortável para os próximos anos. Poderíamos já ter avançado para este grande projeto? Claro que sim, mas para que isso acontecesse teriam de
ficar para trás todas as requalificações e ampliações efetuadas ao longo destes 3 anos. Teríamos escolas novas e escolas
velhas. Teríamos crianças de 1ª e crianças de 2ª pois nem todas estariam a “aprender” nas mesmas condições. Umas em
salas de aula climatizadas, outras em salas com aquecedores
e instalações elétricas completamente degradadas, umas com
refeitórios com equipamentos de topo, outras a fazerem refeições em contentores. Poderia continuar a enunciar uma
série de situações, mas enquanto não colmatarmos as desigualdades que advêm por falta de segurança, de conforto ou
de espaço nas nossas escolas, não descansamos! Queremos
que a “Nossa Escola Pública” seja uma referência quer ao
nível dos equipamentos escolares, quer ao nível dos projetos
que ofereçam oportunidades de aprendizagem inovadoras.
Para terminar, o que tem norteado o desenvolvimento
destas políticas de educação?
Estamos a semear agora, para colher no futuro. A política
não se pode ficar apenas pelo imediatismo. Há que não ter
medo de arriscar em políticas educacionais que formem melhores cidadãos. Tenho a certeza que todos compreenderão
que não podemos deixar de investir num futuro que apenas
será visível daqui a um bom par de anos. Temos de assumir
a responsabilidade de trabalhar por convicções e não apenas
para obtermos resultados imediatos. Estamos firmes na nossa aposta, assim como estamos seguros de que mais tarde
os frutos desta sementeira serão os homens e mulheres de
amanhã. Mais bem formados, com maior consciência social, ambiental e dotados de melhores ferramentas para mudar o mundo!#
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Ecopontos
de reciclagem
mais eficientes
Numa ação concertada com a Amarsul, a autarquia procedeu
à substituição das tampas dos contentores de 1.100 litros
amarelos e azuis, por outras com aberturas maiores que
facilitam a deposição dos resíduos recicláveis.
A equipa da Amarsul esteve no largo Barão de Samora Correia, juntamente com o município,
no dia 29 de julho deste ano, para sensibilizar a população para a necessidade de reforço do
número de ecopontos recicláveis. O largo foi, em simultâneo, palco da apresentação de um
projeto que visa o aumento das quantidades de resíduos urbanos recicláveis que são separados
na origem, e facilitar o trabalho de quem separa os resíduos.
O projeto é cofinanciado pelo POSEUR - Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos, no qual o concelho de Alcochete integra o teste piloto uma
vez que dispõe de uma “dimensão ótima para fazer um teste piloto porque corresponde a
um circuito de recolha completo”, afirmou a presidente da Comissão Executiva da Amarsul,
Sandra Silva.
O vereador Pedro Lavrado, responsável pelo Pelouro da Higiene Urbana, informou durante
a apresentação do projeto, que os números continuam a aumentar: “no primeiro semestre de
2019, aumentámos em cerca de 34% a recolha seletiva e prevê-se que Alcochete atinja uma
capitação anual de 54 quilogramas por habitante, ficando acima da meta prevista para o ano
de 2020”. A autarquia tem estado atenta aos pedidos dos munícipes, e vai dar continuidade aos
trabalhos de reforço da frequência das recolhas semanais.
Relembramos que o concelho de Alcochete tem à sua disposição o Ecocentro com um serviço
de deposição e recolha no domicílio gratuita que está localizado no Caminho Municipal 1004,
na Zona Industrial do Batel. O Ecocentro está aberto de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 18h00, e aos
sábados, das 09h00 aos 12h30.
Ligue para o 932 073 921 se necessitar de apoio para depositar/recolher objetos de grandes
dimensões como colchões, móveis, sofás, ramagens de árvores, restos de jardim e resíduos recicláveis. Junte-se a nós para que Alcochete continue a ser um concelho de referência e amigo
do ambiente.#

Largo MFA no
Samouco está
mais aprazível
O largo Movimento das Forças Armadas, mais conhecido por Largo do Casal, na vila do
Samouco, foi requalificado com o objetivo de assegurar as condições de segurança de
pessoas e bens, o que obrigou ao abate de 11 plátanos que foram substituídos por novas
árvores da espécie Tilia argentea.
No âmbito desta intervenção foram ainda realizados os seguintes trabalhos: remoção dos
cepos, plantação de novas árvores (colocação de terra vegetal, adubação e tutoragem),
limpeza e remoção das espécies vegetais existentes nos canteiros, poda das palmeiras
existentes e colocação de pedra decorativa nas caldeiras, requalificação de canteiros com
substituição da terra vegetal, adubação, colocação de tela anti infestantes, plantação de
zimbro comum e de estrelas de Natal e colocação de pedra decorativa, execução de novo
sistema de rega, abrangendo as caldeiras das árvores e os canteiros, e lavagem a alta
pressão do revestimento exterior dos canteiros.
Ao nível do mobiliário urbano procedeu-se à substituição das papeleiras, agora equipadas
com dispensadores de sacos para dejetos caninos, e à manutenção dos bancos de jardim,
do contentor subterrâneo de deposição de resíduos indiferenciados e dos pinos que circundam o largo.#
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INTERVÉM
Projeto de reabilitação do exterior e arranjo paisagístico do Fórum Cultural vai avançar

Espaço de lazer
nasce em Alcochete

Localizado na Praça da Cultura e classificado como imóvel de Interesse Municipal, o Fórum
Cultural de Alcochete é um ponto de referência cultural e em breve, com a operação de reabilitação exterior e arranjo paisagístico do espaço envolvente, será um polo de atração para
o lazer e para a prática de atividades ao ar livre.
A intervenção representa um investimento para o município de €768.839,39 + IVA e contempla a criação de um espaço verde amplo que inclui espaços de clareira e com zonas pontuais
com árvores, arbustos e arrelvamento. A necessidade de estadia e recreio estão presentes no
projeto com a execução de caminhos pedonais, bancadas, rampas de acessibilidade, diferentes pavimentos e ainda colocação de bancos.

O projeto prevê a requalificação do poço existente e respetiva nora junto à entrada do edifício, através da preservação do pavimento localizado à volta da nora e construção de uma
estrutura metálica para proteção do Poço. Com a proposta de requalificação deste espaço
será criado o Pátio da nora que terá ligação à zona de palco do Fórum e que albergará um
anfiteatro ao ar livre. O parque de estacionamento também será objeto de intervenção que
promoverá um maior conforto aos utentes através do prolongamento dos lugares existentes,
a criação de zonas de sombra com a plantação de árvores, e uma nova rampa de acesso direto
ao palco do Fórum. O acesso principal que liga o passeio pedonal existente ao edifício do
Fórum Cultural será remodelado de modo a contemplar uma cota mais elevada, de pendente
suave, eliminando assim a necessidade de existência da atual escada.#

Ciclovia avança
em Alcochete

Equipamentos desportivos
estão a mudar

A câmara municipal vai avançar com a primeira fase de construção do percurso 1 da rede
ciclável em Alcochete e em simultâneo, com a requalificação das avenidas 5 de Outubro de
Canto do Pinheiro. O troço a intervir tem lugar no limite do empreendimento urbanístico Tagus
Bay que está em curso nas antigas instalações da fábrica do Alumínio e a rotunda de acesso ao
Freeport Lisboa Fashion Outlet.
A intervenção tem um valor base estimado de €1.991.140,21 e pretende para além de melhorar
a segurança rodoviária e a redução dos níveis de ruído da circulação automóvel, a melhoria das
condições de deslocação em modos suaves através da construção de vias cicláveis e pedonais.
O projeto prevê ainda a requalificação da via rodoviária e a redução da sua largura para 6,00m,
a substituição e harmonização dos pavimentos ao longo de toda a extensão, criação de estacionamentos e instalação de nova sinalização vertical e horizontal. A intervenção contempla
também a renovação da rede de águas, de esgotos e da iluminação pública, plantação de árvores e arbustos, instalação de bancos, bebedouros, estacionamento para bicicletas, abrigos,
ecopontos e equipamentos para a prática atividade física.#

Estão concluídas as obras de recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete, com
um investimento no valor de €57.000,00, que visa assegurar melhores condições para a prática
de atividade desportiva no concelho de Alcochete. A intervenção contemplou a recuperação e
pintura das fachadas exteriores, isolamento de infiltrações existentes na cobertura e drenagens
pluviais, tratamento e pintura das paredes interiores, bancadas, balneários e gabinetes, e ainda
a construção de uma rampa de acesso ao edifício que pretende dotar o equipamento de mais
e melhores condições de acessibilidade para os utilizadores com mobilidade reduzida. Em
simultâneo, estão a decorrer os trabalhos da 1ª Fase de requalificação do campo de futebol do
Samouco, com o principal foco na recuperação das fachadas exteriores e a impermeabilização
das coberturas e bancadas. A requalificação tem um valor aproximado de €149.370,45 + IVA
e contempla ainda a substituição das caixilharias existentes, a recuperação e pintura do muro
periférico.
Recordamos que o município requalificou em 2018 o Pavilhão Municipal do Samouco, com
um investimento no montante de €160.000,00, e continua a investir na reabilitação dos equipamentos desportivos do concelho.#
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“Juntos pela Diabetes”
Fórum Cultural
acolheu VII Jornadas
do Dia Mundial da
Diabetes
As Jornadas da Diabetes Barreiro-Montijo têm reunido nos últimos anos
um número crescente de participantes que procuram conhecer e simplificar
a Diabetes, num debate importante sobre uma patologia que afeta milhares
de portugueses.
Na edição deste ano foi adotado um modelo estritamente virtual, através da
transmissão online do debate, que aconteceu no dia 13 de novembro, em direto, a partir do Fórum Cultural de Alcochete. O evento incluiu a discussão
de vários temas, entre os quais “Fígados e Diabetes” e de que forma o fígado
pode ser o órgão alvo na doença, “Manifestações cutâneas na Diabetes” e
“Azares na Diabetes”. No dia 12 de novembro, os participantes tiveram
ainda a oportunidade de realizar dois cursos pré-jornadas, com as temáticas
“Insulinoterapia” que teve lugar no Centro Hospitalar do Barreiro Montijo
e “Novas terapêuticas na Diabetes”, lecionado online.
A iniciativa dinamizada pela Academia da Diabetes, em parceria com o
Centro Hospitalar Barreiro Montijo e o ACES Arco Ribeirinho, visou a
sensibilização para a adoção de comportamentos saudáveis através da integração de diferentes profissionais de saúde, nomeadamente, de medicina interna, medicina geral e familiar, dermatologia, enfermagem, nutrição, gastroenterologia, entre outros que têm um objetivo em comum: a transmissão
de informação atualizada, clara e abrangente.#

Alcochete recebeu debate sobre a diabetes, uma doença que afeta milhares de portugueses

Município apoia construção de lar

Autarquia cede
terreno aos
Escoteiros
de Alcochete
A câmara municipal aprovou por unanimidade a cedência à
Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 255 de Alcochete
de uma parcela de terreno sita no Batel destinada à realização
de reuniões e iniciativas de formação dos jovens, de acampamentos e acantonamentos, bem como a realização de atividades de contacto com a natureza incluídas no espírito e método
escotista.
“O que esteve na génese desta proposta foi o facto de que esta
associação não dispor de um espaço físico para desenvolver a
sua atividade e entendemos disponibilizar este terreno que é do
domínio privado do município”, referiu o presidente da câmara
municipal, Fernando Pinto.
O protocolo entre as duas entidades é válido por dois anos, renovável por períodos de igual duração e o Grupo 255, que movimenta 60 crianças, assume várias responsabilidades, entre as
quais a limpeza e conservação regular do terreno.#

A câmara municipal vai apoiar financeiramente a construção de um lar residencial com capacidade para 30 pessoas com deficiência,
num âmbito de um protocolo de colaboração com a CERCIMA - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de
Montijo e Alcochete.
No valor total de €100.000, o apoio financeiro será pago em duas tranches no valor de €50.000 cada uma, a atribuir nos anos de 2021 e
2022, e está condicionado à aprovação da candidatura da CERCIMA ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais
(PARES 3.0) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Para o presidente da câmara “esta é uma medida extraordinária e é um contributo decisivo para muitas famílias de Alcochete”. “Penso
que a CERCIMA Montijo e Alcochete dispensa grandes notas de fundamentação em relação à missão e ao trabalho que tem vindo a
desenvolver, nomeadamente nos domínios de intervenção para capacitar pessoas com diversidade funcional na defesa do direito da
igualdade de oportunidades”, acrescentou Fernando Pinto.
A construção do Lar Residencial está projetada para o terreno ao lado da sede da instituição no Montijo, com uma área total de
3.809,52 m2 e um custo estimado de €1.456.318, sendo que o montante máximo elegível do Programa PARES é €1.024.411, cabendo
à CERCIMA os restantes €431.907.#

Rendas de habitação social isentas
durante confinamento
Durante o presente ano, o país deparou-se com circunstâncias extraordinárias impulsionadas pela pandemia Covid-19 e o executivo
municipal não ficou indiferente às consequências da mesma. Foram desenvolvidas e, posteriormente, adotadas pela autarquia várias medidas que visaram a mitigação das consequências humanas e sociais, na sequência da declaração do Estado de Emergência
a 22 de março e que vigorou até ao dia 3 de maio. Uma das medidas contemplou a isenção do pagamento de rendas de habitação
social dos imóveis da propriedade do município.
A medida passou pela isenção do pagamento das rendas relativas aos meses de abril, maio e junho, período em que a pandemia
se fez sentir mais com o confinamento e com ele a paragem da atividade comercial. A autarquia teve em conta a diminuição e/ou
inexistência de rendimentos e a dificuldade da população em cumprir com as suas obrigações comuns, nomeadamente o pagamento
das taxas associadas ao consumo de água, eletricidade e renda habitacional.
Recordamos que o município já tinha aprovado a suspensão do pagamento das rendas de habitação social no mês de abril: “Ninguém
teria de sair das habitações por falta de pagamento, portanto fizemos a suspensão do respetivo pagamento” afirmou o presidente
da câmara Fernando Pinto, durante a reunião de câmara realizada a 19 de agosto, aquando da aprovação da isenção do pagamento
das rendas. #
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XIII Semana Sénior de Alcochete

Autarquia atenta aos
problemas da população idosa
“Cuidar hoje para abraçar amanhã” foi o mote da XIII Semana Sénior que durante os meses
de outubro e novembro deu a conhecer a 80 idosos do município de Alcochete, das freguesias do Samouco e São Francisco, lugares de Passil e Fonte da Senhora, uma vida mais
saudável com uma melhor alimentação e saúde mental.
Desenvolvida pela autarquia no âmbito do programa Alcochete Ativo, a iniciativa promoveu
um conjunto de ações de sensibilização com o tema “Covid 19 - Alimentação saudável e saúde mental”, que visaram a proteção e o acompanhamento da população mais idosa, quer do
ponto de vista nutricional, quer emocional e psicológico. Reforçar as medidas de proteção
individuais, aprender a cuidar de si próprio, enfrentar e lidar com a situação de isolamento,
conhecer e enfrentar a ansiedade no dia-a-dia, foram alguns dos ensinamentos passados à
população que hoje se debate com dois problemas: a COVID-19 e a solidão.
Estudos recentes demonstram que, em Portugal, a prevalência de idosos em risco nutricional
ou com desnutrição varia entre 15,8% e 38,7%. Assim, otimizar o estado nutricional da população idosa é uma estratégia a considerar na tentativa de redução do risco de complicações
associadas à COVID-19, e diminuição da taxa de mortalidade. Uma alimentação e nutrição
adequadas são determinantes para a manutenção de um sistema imunitário fortalecido, para
a redução de processos inflamatórios e o controlo metabólico, sendo por isso fatores chave
para enfrentar a doença. No âmbito da XIII Semana Sénior a autarquia disponibilizou aos
participantes um saco em pano reutilizável, orientações para uma saúde nutricional e mental adequadas, assim como produtos alimentares e terapêuticos que apostam no reforço do
sistema imunitário.
Se está sozinho, precisa de apoio ou de alguém para conversar, não hesite, contacte a Linha
de Apoio Psicossocial da Câmara Municipal de Alcochete através do 212 348 646, através
do qual encontra pessoas disponíveis para o ouvir de 2ª a 6ª feira das 09h30 às 12h30.
Vamos cuidar hoje para abraçar amanhã!#
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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 09 DE
JUNHO DE 2020
FERNANDO MANUEL
GONÇALVES PINA PINTO
presidente da Câmara Municipal do
concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião
ordinária, realizada em 09 de junho de 2020, foram aprovados
os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
– Autorização de “Cantorias” ou outras manifestações artísticas.

– Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) para o
ano de 2021;
– Revisão aos documentos previsionais 2020 – 2.ª Revisão ao
Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e às Grandes
Opções do Plano (PPI e AMR) de 2020;
– Redução do Tarifário do Serviço de Abastecimento de Água
e Recolha de Águas Residuais e Resíduos no Concelho de
Alcochete.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Apoio de Tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Forcados
Amadores de Alcochete;
– Apoio de Tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Aposento
do Barrete Verde;
– Apoio de Tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Núcleo
Sportinguista do Concelho de Alcochete.

– Escolha do procedimento e aprovação das peças (Programa
de Concurso e Caderno de Encargos/Projeto de Execução);
– Designação do júri;
– Nomeação do gestor do contrato;
– Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
– Aprovação do anúncio do procedimento em “Diário da
República”.
– Empreitada de “Reabilitação e Ampliação da EB1 n.º 2 Escola do Valbom - Processo I-23/18 – Prazo de execução;
– Empreitada de “Requalificação da Igreja da Misericórdia de
Alcochete”, Processo I-18/18 - Incumprimento do prazo de
execução do contrato: reformulação do planeamento da obra
– Ratificação de Decisão;
– Empreitada de Requalificação da Rua do Láparo - Processo
I-05/17 - Prazo de execução;
– Cessação por mútuo acordo do Protocolo celebrado entre
o Município de Alcochete e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Alcochete, para implementação
de medidas operacionais no âmbito da pandemia COVID 19
- Ratificação;
– Representantes do Município na S. Energia - Agência
Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita,
Montijo e Alcochete;
– Aceitação de Doação de quatro parcelas de terreno sitas na
rua do Láparo.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Sociedade
Imparcial 15 de Janeiro de 1898;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Grupo
Desportivo da Fonte da Senhora;
– Protocolo entre o Município de Alcochete e o “Banco
Alimentar contra a Fome”, de Setúbal.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
– Projeto de Requalificação e Ampliação da Escola Básica
do Samouco;
– Reabilitação e Ampliação da EB1 n.º 2 do Valbom – Proc.º
I-23/18 – Prazo de execução de trabalhos complementares e
pedido de reposição de equilíbrio financeiro.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
– Reintegração do Município de Alcochete na S.ENERGIA –
Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro,
Moita e Montijo – Comparticipação Financeira do Município de
Alcochete – ano 2020;
– Procedimento do Concurso Público para o contrato de concessão para autorização de instalação e exploração de máquinas vending em instalações do Município de Alcochete – Proc.º
N.º 01/20/CP:
– Início do Procedimento
– Escolha e aprovação das peças do procedimento
– Designação do Júri
– Nomeação do gestor de contrato

E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Manutenção de prioridade de acesso aos Serviços de
AAAF e CAF;
– Apoio de Tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Comissão
de Reformados da Freguesia de Alcochete.

E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e
Gestão de Recursos, o subscrevi.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do concelho de Alcochete, 18 de junho de 2020

E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e
Gestão de Recursos, o subscrevi.

Atribuição de apoios financeiros:
– Clube Taurino de Alcochete: €220,00
– Grupo Desportivo da Fonte da Senhora: €1 050,00
– Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Alcochete – €60 000,00.
E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e
Gestão de Recursos, o subscrevi.
Paços do concelho de Alcochete, 15 de junho de 2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE
17 DE JUNHO DE 2020
FERNANDO MANUEL
GONÇALVES PINA PINTO
presidente da Câmara Municipal do
concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião
ordinária, realizada em 17 de junho de 2020, foram aprovados
os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
– Prestação de Contas de 2019 e Relatório de Gestão de 2019;

Atribuição de apoios financeiros:
– Aposento do Barrete Verde - €5 000,00.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE
08 DE JULHO DE 2020
FERNANDO MANUEL
GONÇALVES PINA PINTO
presidente da Câmara Municipal do
concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião
ordinária, realizada em 08 de julho de 2020, foram aprovados
os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
– Aprovação do Projeto de Execução da Ampliação da Escola
Básica do Monte Novo;
– Projeto de Construção de Ciclovia e Requalificação das
Avenidas 5 de Outubro e Canto do Pinheiro (troço do Percurso
1 da Rede Ciclável) - Versão Final;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Requalificação e Ampliação da Escola EB1 do Samouco”
-Proc.º I-28/20/CP:
– Início do procedimento (Autorização da Despesa / Decisão
de Contratar);
– Escolha do procedimento e aprovação das peças (Programa
de Concurso e Caderno de Encargos/Projeto de Execução);
– Designação do júri;
– Nomeação do gestor do contrato;
– Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
– Aprovação do anúncio do procedimento em “Diário da
República”.
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada
de Ampliação da Escola Básica do Monte Novo” - Proc.º
I-30/20/CP:
– Início do procedimento (Autorização da Despesa / Decisão
de Contratar);

Paços do concelho de Alcochete, 09 de julho de 2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE
22 DE JULHO DE 2020
FERNANDO MANUEL
GONÇALVES PINA PINTO
presidente da Câmara Municipal do
concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião
ordinária, realizada em 22 de julho de 2020, foram aprovados
os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
– Projeto do Arranjo Paisagístico do Espaço Envolvente ao
Fórum Cultural de Alcochete – Versão Final;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada
de Arranjo Paisagístico do Espaço Envolvente ao Fórum
Cultural” – Proc.º I-36/20/CP:
1. Início do procedimento (Autorização da Despesa /
Decisão de Contratar);
2. Escolha do procedimento e aprovação das peças (Programa
de Concurso e Caderno de Encargos/Projeto de Execução);
3. Designação do júri;
4. Nomeação do gestor do contrato;
5. Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
6. Aprovação do anúncio do procedimento em “Diário da
República”.
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Construção de Ciclovia e Requalificação das Avenidas 5 de
Outubro e Canto do Pinheiro (Troço do Percurso 1 da Rede
Ciclável)” – Proc.º I-29/20/CP:
1. Início do procedimento (Autorização da Despesa /
Decisão de Contratar);
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2. Escolha do procedimento e aprovação das peças (Programa
de Concurso e Caderno de Encargos/Projeto de Execução);
3. Designação do júri;
4. Nomeação do gestor do contrato;
5. Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
6. Aprovação do anúncio do procedimento em “Diário da
República”.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Apoio de Tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Sociedade
Filarmónica Progresso e Labor Samouquense;
– Apoio de Tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Associação
Desportiva Samouquense;
– Apoio Atividade Pontual no âmbito do Programa Municipal
de Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo –
Associação Desportiva Samouquense.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

A Câmara deliberou também aprovar a atribuição dos
seguintes apoios financeiros:
– Associação de Festas Populares do Samouco - €1.650,00;
– Grupo Desportivo Alegria e Trabalho da Barroca D’Alva
- €1.474,58;
– Futebol Clube de S. Francisco – €1.628,50;
– Associação Desportiva Samouquense – €2.904,08
E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e
Gestão de Recursos, o subscrevi.
Paços do concelho de Alcochete, 23 de julho de 2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE
05 DE AGOSTO DE 2020
FERNANDO MANUEL
GONÇALVES PINA PINTO
presidente da Câmara Municipal do
concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1,
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
reunião ordinária, realizada em 05 de agosto de 2020, foram
aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
– Nota de Pesar pelo falecimento do trabalhador da Câmara
Municipal de Alcochete, Joaquim António Cavaco Correia;
– Procedimento de Concurso Público para a formação de contrato de “Empreitada de Ampliação da Escola Básica do Monte
Novo” – Proc.º I-30/20/CP:
– Ratificação da decisão do senhor presidente da câmara de
pronúncia sobre os erros e omissões e aprovação do Mapa de
Quantidades de Trabalho corrigido;
– Ratificação da decisão do senhor presidente da câmara sobre a aprovação do Projeto de Execução corrigido e consequente prorrogação do prazo de apresentação de propostas;
– Procedimento de Concurso Público para a formação de contrato de “Empreitada de Reabilitação e Ampliação da EB1 do
Samouco” – Proc.º N.º I-28/20/CP:
– Ratificação da decisão do senhor presidente da câmara sobre a prorrogação do prazo de apresentação de propostas;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Arranjo Paisagístico do Espaço envolvente ao Fórum Cultural”
– Proc.º I-36/20/CP:
– Ratificação da decisão do senhor presidente da câmara de pronúncia sobre retificação/aditamento ao Programa
de Concurso;
- Doação de 20 “Tablets”;
- Exposição Coletiva de Pintura e Escultura “ALCARTE
2020” – Normas de Participação.

E eu, Idália Bernardo, coordenadora técnica na Divisão de
Administração e Gestão de Recursos, o subscrevi.
Paços do concelho de Alcochete, 06 de agosto de 2020

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE
19 DE AGOSTO DE 2020
FERNANDO MANUEL
GONÇALVES PINA PINTO
presidente da Câmara Municipal do
concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, do artigo
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião ordinária, realizada em 19 de agosto de 2020, foram aprovados os
seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
– Nota de Pesar pelo falecimento de Luciano Rodelo;
– Recurso a reserva de recrutamento interno de um assistente
operacional na área de educação;
– Recurso a reserva de recrutamento interno de um assistente
operacional na área de águas e saneamento;
– 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2020 (Remetido à
Assembleia Municipal);
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Construção de Ciclovia e Requalificação das avenidas 5 de
Outubro e Canto do Pinheiro (Troço do Percurso 1 da Rede
Ciclável)” – Proc.º I-29/20/CP: Ratificação da decisão do senhor presidente da câmara sobre a prorrogação do prazo de
apresentação de propostas;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada
de Arranjo Paisagístico do Espaço Envolvente ao Fórum
Cultural” – Proc.º I-36/20/CP: Ratificação da decisão do senhor presidente da câmara sobre a prorrogação do prazo de
apresentação de propostas;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada para
Conclusão das Obras de Requalificação do Miradouro Amália
Rodrigues” – Proc.º I-07/20/CP:
– Aprovação do Relatório Final da decisão de não adjudicação da justificação do preço anormalmente baixo e da decisão de adjudicação;
– Aprovação de Minuta de Contrato;
– Delegação de competências no senhor presidente da câmara para notificação da decisão de adjudicação e Minuta
do Contrato.
– Isenção do pagamento de renda – Espaços comerciais e salas
do Fórum Cultural;
– Isenção do pagamento de renda – Habitação Social;
– Contrato de Concessão de Uso Privativo de parcela dominial
sita na avenida D. Manuel I, celebrado entre o Município de
Alcochete e a Alcache-Bar-Hoteleiros, Ld.ª – Modificação do
contrato – Isenção do pagamento da contrapartida financeira
da responsabilidade de Alcache-Bar-Hoteleiros, Ld.ª.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Atribuição de Ação Social Escolar;
– Plano Municipal de Transportes 2020/2021;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Associação
GilTeatro;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Academia
Portuguesa de Música e Artes;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Rancho
Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco”;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Royal
Teatro Livre Associação.

Proposto pelo senhor vereador Vasco André Pinto:
– Proteção de Dados – Código de Conduta Profissional;
– Pagamento de ossário em prestações.
Atribuição de apoios financeiros:
– Sociedade Imparcial 15 de janeiro de 1898 - €10 000,00;
– Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense €7 500,00;
– Royal Teatro Livre Associação – €400,00;
– Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco”
- €650,00;
– Associação GilTeatro - €735,00;
– Associação Alfaiate - €1 000,00;
– Associação de Proteção dos Animais Abandonados “Os
Canitos” - €1 400,00.
E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Administração e
Gestão de Recursos, o subscrevi.
Paços do concelho de Alcochete, 20 de agosto de 2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE
02 DE SETEMBRO DE 2020
MARIA DE FÁTIMA MADURO
GREGÓRIO SOARES
vice-presidente da Câmara
Municipal do concelho de Alcochete:
TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, do artigo
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião ordinária, realizada em 02 de setembro 2020, foram aprovados os
seguintes assuntos:
Proposto pela senhora vice-presidente:
– Empreitada de “Construção de Ciclovia e Requalificação das
Avenidas 5 de Outubro e Canto do Pinheiro (Troço do Percurso
1 da Rede Ciclável)” – Proc.º I-29/20/CP – Autorização prévia
de compromissos plurianuais;.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Celebração de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento
de Escolas de Alcochete;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Futebol
Clube de S. Francisco;
– Apoio de tesouraria no âmbito do Programa Municipal de
Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico
Danças e Cantares do Passil;
– Atribuição de Ação Social Escolar.
Atribuição de apoio financeiro:
– Apoio de Atividade Pontual no âmbito do Programa
Municipal de Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo
– Clube Taurino de Alcochete.
E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Idália Bernardo, coordenadora técnica na Divisão de
Administração e Gestão de Recursos, o subscrevi.
Paços do concelho de Alcochete, 03 de setembro de 2020
A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,
Maria de Fátima Maduro Gregório Soares
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JORNAL DO MUNICÍPIO

DEMOCRACIA
A Assembleia Municipal de Alcochete reuniu a 27 de junho de 2020 para deliberar sobre o relatório de ponderação do período de discussão
pública referente à alteração do Plano Diretor Municipal – adequação ao regime excecional de regularização das atividades económicas
(RERAE) requerida por Ali-Rações para Animais S.A.; Regulamento Municipal de Funcionamento dos Campos de Férias; Regulamento
Municipal de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos Carenciados; Integração do Saldo de Execução Pública Orçamental do ano de
2019; aprovação do mapa de fluxos de caixa de 2019; 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da despesa e às Grandes Opções
do Plano (PPS e AMR) de 2020; Prestação de Contas de 2019 e Relatório de Gestão de 2019; Revisão dos documentos previsionais 2020
– 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPS e AMR) de 2020; procedimento
de concurso público para o contrato de concessão para autorização de instalação e exploração de máquinas de vending em instalações do
município.
BANCADA DA
COLIGAÇÃO
DEMOCRÁTICA
UNITÁRIA

No período de antes da ordem do dia, Miriam Boieiro apresentou um comunicado intitulado “TST nunca apresentou
capacidade de resposta” e Rodolfo Pereira apresentou uma
saudação aos profissionais da linha da frente.
No período da ordem do dia, na discussão do Regulamento
Municipal de Funcionamento dos Campos de Férias, Álvaro
Costa propôs uma alteração no sentido de também serem
abrangidos os filhos dos trabalhadores das juntas de freguesia, sugestão que foi aprovada.
Na discussão do Regulamento Municipal de Comparticipação
de Medicamentos aos Idosos Carenciados, Rodolfo Pereira
considerou-o interessante mas considerou que estes apoios
deviam abranger todos os idosos e serem definidos pelo
Governo e não pelas autarquias. Referiu que os idosos com
rendimento inferior ao Salário Mínimo Nacional já têm um
apoio ao nível dos custos dos medicamentos e questionou o
facto de o regulamento só abranger os idosos que habitam o
concelho há mais de 2 anos. Questionou ainda o envio das
listagens para as farmácias, o que contraria o sigilo dos dados
e propôs uma alteração no sentido de ser o utente a escolher a
farmácia e só esta ter acesso aos dados do utente. Considerou
desnecessária ainda a emissão do cartão, alterações que, depois de discutidas, não foram aceites.
Álvaro Costa defendeu a inclusão das alterações no regulamento e destacou os contributos do deputado Rodolfo
Pereira na discussão do regulamento. O deputado manifestou-se contra a exigência de o idoso residir no concelho há
pelo menos 2 anos para beneficiar dos apoios definidos no regulamento, destacou que a Constituição da República define
apoios universais para todos, criticou a destruição do SNS e
disse ainda que o regulamento não vai resolver os problemas
dos idosos.
Rodolfo Pereira defendeu os seus contributos para a alteração do regulamento e que é uma falsa premissa dizer que as
pessoas carenciadas andam de farmácia em farmácia e que se
deve manter o sigilo dos dados.
A bancada da CDU absteve-se na votação do referido
Regulamento, à exceção da deputada Fátima Vieira, que votou a favor, e os deputados Rodolfo Pereira e Álvaro Costa
apresentaram declarações de voto.
A CDU absteve-se na votação da integração de Execução
Pública Orçamental do ano de 2019, na aprovação do mapa
de fluxos de 2019 e 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, ao
Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI
e AMR) de 2020.
Na discussão da Prestação de Contas de 2019 e do Relatório
de Gestão de 2019, o deputado Álvaro Costa fez várias considerações e estabeleceu comparações com as contas de 2017
e referiu o facto de o orçamento de 2020 ser o mais elevado
de toda a história do município devido às receitas dos impostos municipais. Referiu que ainda se mantém elevada a
dívida à Simarsul e considerou que devia ter existido uma
gestão mais rigorosa no que respeita aos investimentos, às
infraestruturas e às obras que já estavam planeadas pelo anterior Executivo. Face aos documentos apresentados, Álvaro
Costa disse que as críticas ao anterior Executivo em relação
às dívidas e à má gestão caíram por terra, que se a CDU estivesse à frente da gestão do município os resultados seriam
outros e que o atual Executivo poderia ter ido mais longe
na realização de investimentos tendo em conta o orçamento
disponível.
Álvaro Costa disse que não houve respeito nem consideração pelo anterior Executivo quanto às críticas que foram feitas pelo Partido Socialista e que no anterior mandato havia

capacidade de endividamento, que foi saldado um elevado
montante da dívida existente de 2014 para 2017 e que foram
feitas obras importantes.
A bancada da CDU absteve-se na aprovação da Prestação
de Contas e Relatório de Gestão de 2019 e Miriam Boieiro
apresentou uma declaração de voto.
A CDU absteve-se na aprovação da revisão aos documentos
previsionais de 2020 – 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita,
ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano
(PPI e AMR) de 2020.
Os deputados da CDU abstiveram-se na votação do procedimento de concurso público para o contrato de concessão
para autorização de instalação e exploração de máquinas de
vending em instalações do município.

BANCADA DO
PARTIDO SOCIALISTA
No período de antes da ordem do dia, Ana Lúcia Maduro
apresentou um voto de louvor sobre trabalhar em tempo de
pandemia para que Portugal não parasse, que foi aprovado
por unanimidade. A deputada Carla Pereira apresentou um
voto de louvor às coletividades do concelho, que também foi
aprovado por unanimidade.
Na ordem do dia foram aprovados por unanimidade o relatório de ponderação do período de discussão pública referente
à alteração do Plano Diretor Municipal – adequação ao regime excecional de regularização das atividades económicas
(RERAE) requerida por Ali-Rações para Animais S.A. e o
Regulamento Municipal de Funcionamento dos Campos
de Férias.
Na discussão do Regulamento Municipal de Comparticipação
de Medicamentos aos Idosos Carenciados, Ana Lúcia
Maduro felicitou a sua existência e considerou que é uma
medida muito boa, que vai ajudar os idosos carenciados.
Sobre este ponto, o presidente da Junta de Freguesia de São
Francisco, João Santos, defendeu que não se deve restringir o
recurso a uma só farmácia e que as pessoas devem ser livres
de escolher a farmácia que querem.
A bancada do PS votou favoravelmente o referido regulamento, assim como as propostas de Integração do Saldo de
Execução Pública Orçamental do ano de 2019; aprovação do
mapa de fluxos de caixa de 2019; 1.ª Revisão ao Orçamento
da Receita, ao Orçamento da despesa e às Grandes Opções
do Plano (PPS e AMR) de 2020; Prestação de Contas de
2019 e Relatório de Gestão de 2019. Na discussão deste último ponto, Diogo Mourão contestou a afirmação de Álvaro
Costa (CDU) de que as críticas ao anterior Executivo tinham
caído por terra e destacou que a dívida do município já baixou em cerca de 21%, que o atual Executivo já iniciou os
pagamentos à Simarsul e que a dívida existente corresponde
ao diferendo entre as duas entidades, que o prazo médio de
pagamentos aos fornecedores está muito mais baixo e que
o anterior Executivo beneficiou de comparticipações muito
elevadas dos fundos comunitários.
O deputado Diogo Mourão apresentou uma declaração de
voto em relação à votação dos pontos 6 e 7 da ordem de
trabalhos.
Os deputados do PS votaram favoravelmente as propostas
de Revisão dos documentos previsionais 2020 – 2.ª Revisão
ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e às
Grandes Opções do Plano (PPS e AMR) de 2020 e do procedimento de concurso público para o contrato de concessão
para autorização de instalação e exploração de máquinas de
vending em instalações do município.

BANCADA
DO CENTRO
DEMOCRÁTICO
SOCIAL - PARTIDO POPULAR

No período de antes da ordem do dia, Ana Mafalda Marques
apresentou uma moção pela defesa da tauromaquia, que foi
aprovada por unanimidade.
No período da ordem do dia, os deputados do CDS/PP votaram favoravelmente o relatório de ponderação do período
de discussão pública referente à alteração do Plano Diretor
Municipal – adequação ao regime excecional de regularização das atividades económicas (RERAE) requerida por
Ali-Rações para Animais S.A, o Regulamento Municipal
de Funcionamento dos Campos de Férias, o Regulamento
Municipal de Comparticipação de Medicamentos aos
Idosos Carenciados; a Integração do Saldo de Execução
Pública Orçamental do ano de 2019; aprovação do mapa
de fluxos de caixa de 2019; 1.ª Revisão ao Orçamento da
Receita, ao Orçamento da despesa e às Grandes Opções do
Plano (PPS e AMR) de 2020; Prestação de Contas de 2019
e Relatório de Gestão de 2019; a Revisão dos documentos
previsionais 2020 – 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita,
ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano
(PPS e AMR) de 2020; e o procedimento de concurso público para o contrato de concessão para autorização de instalação e exploração de máquinas de vending em instalações
do município.

BANCADA DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA
No período da ordem do dia, os deputados do PSD votaram favoravelmente o relatório de ponderação do período de discussão pública referente à alteração do Plano Diretor Municipal
– adequação ao regime excecional de regularização das atividades económicas (RERAE) requerida por Ali-Rações para
Animais S.A. e o Regulamento Municipal de Funcionamento
dos Campos de Férias.
Na discussão do Regulamento Municipal de Comparticipação
de Medicamentos aos Idosos Carenciados, Luiz Batista manifestou o apoio a este projeto, considerou ser uma medida
importante uma vez que há pessoas com rendimentos muito
baixos, algumas no limiar e que não têm por isso isenções e
que o regulamento vai no sentido de atenuar essas situações
e abranger pessoas que não estão a ser ajudadas pelas várias
instituições. Os deputados do PSD votaram a favor deste
regulamento.
A bancada do PSD absteve-se na votação da Integração do
Saldo de Execução Pública Orçamental do ano de 2019; aprovação do mapa de fluxos de caixa de 2019; 1.ª Revisão ao
Orçamento da Receita, ao Orçamento da despesa e às Grandes
Opções do Plano (PPS e AMR) de 2020; Prestação de Contas
de 2019 e Relatório de Gestão de 2019; Revisão dos documentos previsionais 2020 – 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita,
ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPS
e AMR) de 2020 e apresentou uma declaração de voto sobre
estes três pontos da ordem do dia.
Os deputados do PSD votaram favoravelmente a proposta de
procedimento de concurso público para o contrato de concessão para autorização de instalação e exploração de máquinas
de vending em instalações do município.#

19

DEZ. 2020 BIMESTRAL

ESPECIAL

O Tempo é de Acreditar

Alcochete celebra Natal
em segurança
2020 é um ano em tudo atípico e, tal como em outros momentos importantes,
também no Natal será necessário fazer algumas adaptações para que seja
possível celebrar esta época, em segurança e cumprindo as normas estipuladas.
Este ano as iniciativas são diferentes, mas a câmara municipal promove celebrações seguras e acessíveis a
toda a população, sem esquecer o comércio local.
Continuamos a ter as tradicionais luzes e árvore de Natal e o presépio no adro da Igreja Matriz, em Alcochete,
assim como nos lugares da Fonte da Senhora e Passil, e nas freguesias de Samouco e São Francisco.
Na Galeria Municipal dos Paços do Concelho está em exposição a coleção particular de presépios da professora Ângela Ribeiro, que integra peças de várias regiões e países, e que conta já com mais de 250 presépios.
Ainda na Galeria Municipal, será possível admirar a árvore de Natal, que este ano está enfeitada com peças
de artesanato em crochet da artesã alcochetana Clara Maria Lourenço.
Como também já é tradição, e em linha com as preocupações do executivo municipal, aos comerciantes
foram distribuídos tapetes de Natal, este ano com uma mensagem ainda mais expressiva de esperança e de
fé, num claro apelo às compras no comércio tradicional do concelho, onde se pode encontrar uma variedade
imensa de presentes de Natal, para todos os gostos e carteiras e ainda ajudar os comerciantes a atravessar
esta fase desafiante.
Falar de Natal é falar de crianças e é preciso manter o imaginário vivo! Nesse sentido, este ano teremos
marcos do correio localizados em diferentes locais do concelho para que os mais novos possam enviar as
suas cartas ao Pai Natal.
No que toca ao tradicional concerto de Natal foi também preciso fazer algumas alterações para garantir o
acesso da população ao espetáculo. Assim, o concerto do Quarteto Lírico, que irá acontecer no dia 23 de
dezembro, pelas 21h00, na Igreja de São Brás do Samouco, terá transmissão online na página do facebook da
câmara municipal. O Quarteto Lírico interpretará obras de Bach, Mozart, Verdi e Rossini.
Este ano temos um Natal diferente, para que em 2021 possamos voltar a celebrar o Natal como sempre fizemos.#
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