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Aos doze dias do mês de Novembro 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, sob a Presidência do 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, José Luís dos
Santos Alfélua Ferreira, José Dias Inocêncio e Arnaldo Matias Sena Teixeira.
Não compareceu a senhora Vereadora Rosália Maria Vila Cova Caetano
Barbosa, por motivo considerado justificado.
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Seguidamente, procedeu-se à leitura do seguinte:

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil e noventa
euros e trinta e nove cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de cento e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e três euros
e noventa e um cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas
do número 7583 ao número 7762.
A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a acta da reunião ordinária, realizada
em 29 de Outubro de 2008, com 1 abstenção do senhor Vereador José Dias
Inocêncio (por não ter estado presente) e 5 votos a favor.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
PROCESSOS 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 Fradisul – Sociedade Imobiliária e
Construção Civil, Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2
pisos com cave e sótão, sita na Quebrada Norte, Lote 27, em Alcochete
(alterações).
Proc.º N.º AE.020.05 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Luís José Franco Atalaia, referente à
construção de uma Creche, Jardim-de-infância e ATL, sito na Guarda do Vale
João Gomes ou Lagoa da Lapa Alcochete.
Proc.º N.º LE.049.06
c) Projecto de arquitectura apresentado por Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de
1898, referente à remodelação e ampliação de um edifício destinado a sala de
ensaios, sito na Rua Comendador Estêvão de Oliveira, n.º 29, Alcochete.
Proc.º N.º LE.035.08
d) Projecto de arquitectura apresentado por Nuno Miguel Ferreira Cóias, referente
à adaptação de uma loja a estabelecimento de talho, sito na Rua Professor
Santos Nunes, Loja 45, em Alcochete.
Proc.º N.º CP.10/08
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A Câmara tomou conhecimento.

PROCESSOS INDEFERIDOS
a) Projecto de arquitectura apresentado por Francisco Jorge Santana, referente à
alteração de uma garagem e de muro de vedação, sita em Vale Figueira, em
Alcochete. Indeferido por incumprimento do disposto no artigo 27.º do
Regulamento do PDM.
Proc.º N.º LE.013.07 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Sérgio Manuel Figueiredo dos
Santos, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com anexo,
sita na E. N. 502, Quinta do Brasileiro, em Alcochete. Indeferido por não ser
integrável no âmbito do disposto no Decreto n.º 19/2008 de 1 de Julho.
Proc.º N.º LE.11/08 (H)
A Câmara tomou conhecimento.

LOTEAMENTO
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Face ao pedido apresentado pela Wonderplano Unipessoal, Lda., para
substituição da garantia bancária, como caução das obras de urbanização, por
hipoteca de lotes, proponho que, em conformidade com o constante na
informação da Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo, a caução a
apresentar, através de garantia bancária no valor de € 338.800,00 seja
substituída pela hipoteca dos lotes 8, 9, 10 e 11, do respectivo loteamento.
Mais proponho que o processo seja remetido ao Notário Privativo desta Câmara
Municipal, para realização da respectiva escritura.»
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Presente o respectivo processo, acompanhado da referida informação da Divisão
de Ordenamento do Território e Urbanismo, do seguinte teor:
«Em reunião de 2008.06.25 foi aprovada a alteração ao projecto de loteamento,
sito no Porto Velho em Samouco, bem como a redefinição das condições para
emissão do respectivo alvará, cujo requerente é Wonderplano Unipessoal, Lda.
Nessa sequência, para além do valor da caução – € 338.800,00 – foi deliberado
que a mesma seria prestada sob a forma de garantia bancária.
Em 2008.10.16 vem o requerente solicitar a devida autorização para substituição
da garantia bancária por hipoteca de lotes, nomeadamente dos lotes 8, 9, 10 e
11, do respectivo loteamento (LU.004.06).
O Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e respectivas alterações prevê, de
entre as várias formas de caução, a hipoteca sobre bens imóveis, propriedade do
requerente.
Face ao exposto, e sem prejuízo da avaliação dos respectivos lotes face ao
montante de caução a prestar, informa-se que a forma substitutiva proposta pelo
requerente se enquadra nas disposições do RJUE.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica.

RECURSOS FINANCEIROS
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 101/08 – 8.ª ALTERAÇÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2008 – PPI E AMR
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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«Pelo Despacho, datado de 07 de Novembro de 2008, foi aprovada a 8.ª
Alteração às Grandes Opções do Plano 2008 – Plano Plurianual de Investimentos
e Actividades Mais Relevantes 2008, cujos documentos se submetem a
ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação, por maioria, com 2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 1.

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 102/08 – 8.ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA 2008
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo despacho, datado de 07 de Novembro de 2008, foi aprovada a 8.ª
Alteração ao Orçamento da Despesa 2008, cujos documentos se submetem a
ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o nº 3 do artigo 68.º da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação, por maioria, com 2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 2.
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EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“REMODELAÇÃO
ESTABELECIMENTOS

DOS
DE

ESPAÇOS
ENSINO

–

DE

RECREIO

DOS

JARDIM-DE-INFÂNCIA

DO

SAMOUCO” – PROC.º I-05/07 – AUTO DE LIQUIDAÇÃO/CONTA FINAL
Presente o Auto de Liquidação/Conta Final da empreitada acima referida, para
efeitos do previsto no artigo 220.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do
qual constam os seguintes elementos:
Valor total dos trabalhos adjudicados no âmbito do contrato inicial:
€ 39.071,83 + IVA (trinta e nove mil setenta e um euros e oitenta e três
cêntimos)
Valor dos trabalhos realizados no âmbito do contrato inicial:
€ 38.683,23 + IVA (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três euros e vinte
e três cêntimos)
Valor total dos trabalhos realizados tanto normais como a mais:
€ 38.683,23 + IVA (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e três euros e vinte
e três cêntimos)
Para além dos elementos já mencionados, fazem parte integrante desta conta:
Descontos de garantia no valor de € 1.934,17 (mil novecentos e trinta e
quatro euros e dezassete cêntimos), retidos durante a execução da
empreitada com dedução em cada auto de medição, a favor da Câmara
Municipal de Alcochete.
Descontos no valor de € 193,72 (cento e noventa e três euros e setenta e
dois cêntimos), deduzidos em cada auto de medição a favor da Caixa
Geral de Aposentações.
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
homologar o Auto de Liquidação/Conta Final da referida empreitada.
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“CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA E DE LAZER DO VALBOM” –
PROC.º I-07/08 – SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NA COMISSÃO DE
ANÁLISE DE PROPOSTAS
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua Ferreira foi apresentada a seguinte
proposta:
«De acordo com a informação técnica n.º 153/DOMRV, da Divisão de Obras
Municipais e Rede Viária, que abaixo se transcreve, referente à empreitada em
epígrafe, proponho à aprovação da Câmara Municipal o seguinte:
-Substituição de membro na Comissão de Análise de Propostas.»
«Em reunião de Câmara de 23 de Julho de 2008, foi designada como membro
da Comissão de Análise do Concurso da empreitada de “Construção da Zona
Desportiva e de Lazer do Valbom” – Proc.º n.º I-07/08, a senhora Eng.ª Sónia
Maria.
No entanto, porque se encontra de licença por maternidade, proponho que seja
substituída pelo senhor Eng.º Fernando Pereira.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a presente proposta.

“CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DO CENTRO DE
SAÚDE DO SAMOUCO” – Proc.º I-02/08 – Decisão de Contratar;
Autorização da Despesa; Escolha do Procedimento; Aprovação do
Projecto de Execução rectificado, incluindo o Plano de Segurança e
Saúde em fase de Projecto; Aprovação do Plano de Prevenção e Gestão
de Resíduos de Construção e Demolição; Aprovação das Peças do
Procedimento (Programa do Procedimento e Caderno de Encargos);
Designação do Júri.
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Presente o processo de concurso e o caderno de encargos, para adjudicação da
empreitada em epígrafe que, de acordo com a informação n.º 154/08/DOMRV a
Câmara apreciou, tendo deliberado, por unanimidade, proceder à sua aprovação
e abrir concurso público.
As propostas deverão ser entregues até ao dia indicado no respectivo anúncio,
procedendo-se à sua abertura no primeiro dia útil que se seguir ao termo do
prazo para a entrega das mesmas, perante o respectivo Júri, que será composto
pelos senhores Vereador José Luís Alfélua (Presidente), Eng.º Vítor Valente, Dra.
Cláudia Carneiro, Dra. Ana Rita Tolda e Sra. Ana Paula Dias (Secretária) tendo
como membros suplentes a Arqt.ª Rute Vaz e o Eng.º Cláudio Casinhas.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade.

PROPOSTA DE ADESÃO À S. ENERGIA – AGÊNCIA LOCAL PARA A
GESTÃO DE ENERGIA DO BARREIRO E MOITA
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Considerando a aprovação por unanimidade pela Câmara, em 25 de Junho de
2008, da proposta de adesão do Município de Alcochete à S.Energia – Agência
Local para a Gestão de Energia do Barreiro e Moita, criada ao abrigo do
Programa Intelligent Energy Europe, com apoio financeiro da Comissão Europeia,
através da EACI – Agência Executiva para a Competitividade e Inovação;
Considerando que esta adesão foi proposta à EACI pela S.Energia, tendo esse
organismo aprovado a adesão do Município de Alcochete, nos termos do contrato
de financiamento celebrado entre a Agência e a EACI;
Considerando que esta adesão se consubstancia pela entrada do Município de
Alcochete na S.Energia, na condição de Associado, nos termos dos estatutos
desta Agência;
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Considerando que a S.Energia será a entidade responsável por implementar as
políticas definidas pela Câmara Municipal de Alcochete para a área do seu
território de jurisdição, em matéria de energia, nomeadamente:
a) Assegurar a conjugação e coordenação de esforços dos diversos
organismos públicos e entidades privadas, envolvidas na execução da
política de utilização racional de energia e valorização das energias
renováveis;
b) Apoiar e aconselhar os agentes económicos em questões energéticas e de
ambiente no sentido de utilizarem metodologias, sistemas e tecnologias
compatíveis com um desenvolvimento sustentável;
c) Apoiar a autarquia na formulação das políticas energéticas e ambientais;
d) Promover a consolidação de conceitos e tecnologias adequadas à
conservação de energia e utilização dos recursos energéticos endógenos e
fomentar o fabrico e a qualidade dos equipamentos respectivos;
e) Promover e disseminar informação técnica, económica e financeira junto dos
consumidores de energia e a formação especializada nos domínios relativos
à sua actividade;
Considerando que, nos termos do contrato de financiamento celebrado entre a
Agência e a EACI, se encontram definidas as responsabilidades em matéria de
actividades a realizar pela Agência, no período de vigência do contrato, bem
como as comparticipações de cada entidade interveniente;
Considerando que o valor total do contrato celebrado entre a Agência e a EACI
se cifra em € 849.787,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e
sete euros) e a comparticipação financeira do Município de Alcochete
corresponde ao valor de € 85.476.52 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta
e seis euros e cinquenta e dois cêntimos), distribuído pelos anos económicos de
2009 e 2010;
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Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Alcochete aprove a adesão
do Município de Alcochete à Associação de Direito Privado Sem Fins Lucrativos
S.Energia, mandatando esta para alargar a sua área de actuação ao concelho de
Alcochete e vindo este município a integrar o contrato de financiamento entre a
Comissão Europeia e a S.Energia, que consubstancia a sua criação.
Depois de aprovada deve esta proposta ser remetida à Assembleia Municipal.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOCHETE E O
DEPARTAMENTO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DA DIOCESE
DE BEJA (DPHADB)
Pelo senhor Vereador Paulo Machado, foi apresentada a seguinte proposta:
«No âmbito das comemorações dos 25 anos do DPHADB foi estabelecido um
protocolo de parceria, entre a Câmara Municipal de Alcochete e o DPHADB –
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, para a
realização de exposições de arte europeia.
A Câmara Municipal de Alcochete compromete-se a colaborar com o
Departamento na apresentação de exposições, em instalações municipais no
concelho de Alcochete, de acordo com o definido em adendas a este protocolo.
O Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja
compromete-se a apresentar, em instalações municipais no concelho de
Alcochete, em colaboração com a Câmara, as exposições referidas, de acordo
com o definido em adendas a este protocolo.
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Nesse sentido propõe-se a aprovação do protocolo de parceria estabelecido entre
o DPHADB e a Câmara Municipal de Alcochete que vigora pelo período de um
ano a contar da presente data, sendo automaticamente renovado por igual
período de tempo, excepto se qualquer uma das partes comunicar à outra a sua
decisão em contrário, por carta registada com aviso de recepção, com a
antecedência de, pelo menos, dois meses.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar, por unanimidade,
a celebração do protocolo, bem como anexá-lo a esta acta como Doc. 3.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – CLIENTE N.º
1276643
Pelo senhor Vice-Presidente, foi apresentada a seguinte proposta:
«A sra. Maria Judite B. Graça Pereira, cliente n.º 1276643, apresentou um pedido
de fraccionamento de uma factura, no valor de € 158,65 (cento e cinquenta e oito
euros e sessenta e cinco cêntimos), referente ao seu consumo de água, alegando
ter dificuldades financeiras para pagar a respectiva factura na íntegra.
Solicita, também, o reembolso da tarifa de comércio para uso doméstico.
Proponho o seguinte:
Ao abrigo do artigo 85.º do Regulamento de Água do Município de Alcochete, o
referido valor seja fraccionado em 6 prestações.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar, por unanimidade,
o pedido de fraccionamento de consumo de água em 6 prestações.
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE RAMAIS (ESGOTO/ÁGUA E
TARIFA DE CONSUMO)
Pelo senhor Vice-Presidente, foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência do pedido apresentado pelo CENSA – Centro Social de S. Brás
do Samouco – cliente n.º 1273307, que está isento do pagamento da tarifa de
consumo de água conforme descrito na alínea d) do n.º 1 do artigo 77.º (Isenções
Especiais) do Regulamento do Serviço de Distribuição de Água do Município de
Alcochete.
Proponho o seguinte:
De acordo com o artigo 76.º (Isenções e Reduções) do mesmo regulamento, a
isenção do pagamento dos valores relativos à ligação do ramal de esgoto, da
alteração do contrato de água e da tarifa de consumo, para o novo imóvel
alugado pelo CENSA, para funcionar como espaço para realização de actividades
de tempos livres.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

SALÃO IMOBILIÁRIO DE LISBOA – DOAÇÕES
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«De 22 a 26 de Outubro realizou-se na FIL (Parque das Nações) o SIL – Salão
Imobiliário de Lisboa, que contou com a presença do Município de Alcochete, em
parceria com alguns promotores, no stand “Espaço Alcochete”.
Neste sentido, e no âmbito da referida parceria, foi proposta a colaboração dos
promotores presentes no evento (DDC, Libertas, Eurobis, Riberalves, Barroca
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d’Alva e Olivimo) com a doação de € 2.420,19 (dois mil, quatrocentos e vinte
euros e dezanove cêntimos), cada.
Proponho:
A aceitação da referida doação, no âmbito da parceria existente entre o Município
de Alcochete e os respectivos promotores, para a participação do stand “Espaço
Alcochete” no Salão Imobiliário de Lisboa.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar, a presente
proposta, por unanimidade.

SUBSÍDIO
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Proponho a atribuição de um subsídio, no valor de € 1.250,00 (mil, duzentos e
cinquenta euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Alcochete, em complemento ao subsídio anual, referente ao piquete de Protecção
Civil, durante o período crítico anualmente estabelecido por portaria que, no ano
de 2008 vigora de 1 de Julho a 15 de Outubro, onde são adoptadas medidas e
acções especiais de prevenção, na salvaguarda dos aglomerados populacionais
e das vias de comunicação, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:
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1 – Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, de
Alcochete e Montijo
«Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete
Municipal de Protecção Civil, no âmbito do desenvolvimento de acções
preventivas no que visa a preservação dos recursos florestais e ecossistemas
com aqueles relacionados, através da sensibilização das populações, bem como
a prevenção contra incêndios florestais, e respectiva monitorização e tendo sido
elaborado o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Alcochete e Montijo e analisado pela Autoridade Florestal Nacional, o mesmo
obteve aprovação nos termos do n.º 2 da Portaria n.º 1139/2006, de 25 de
Outubro.»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Plano de Prevenção e Emergência/Escola Básica e Jardim-de-Infância
do Passil
No âmbito das competências inerentes ao Gabinete Municipal de Protecção Civil
e de acordo com o solicitado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, com
base no artigo 16.º da Portaria n.º 1444/2002, estão a ser elaborados os Planos
de Prevenção e Emergência das Escolas do Município de Alcochete, por forma a
minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe que possa vir a ocorrer,
integrando aspectos preventivos, e aspectos de gestão operacional que visam,
antecipadamente, organizar informações sobre procedimentos correctos a
adoptar em situações de emergência.
A Concepção do Plano de Prevenção e Emergência responsabiliza toda a
comunidade escolar no cumprimento das normas de segurança, reforçando o
conceito de segurança participada e de responsabilidade cívica. Permite ainda
favorecer a intervenção dos Agentes de Protecção Civil numa situação real.

Reunião de 2008.11.12
Acta n.º 23

17

Para conhecimento, foi aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil o
Plano de Prevenção e Emergência da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim-deInfância do Passil.»
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1 – Camané encerra 6.º Festival de Expressões Ibéricas
«Depois de quatro semanas intensas de programação cultural no âmbito do 6.º
Festival de Expressões Ibéricas de Alcochete, o fim-de-semana de encerramento
trouxe a Alcochete grandes nomes no panorama musical.
Depois de, na sexta-feira (31 de Outubro), os espanhóis Hexacorde, com Vanesa
Muela, terem apresentado um concerto pleno de raízes ibéricas, Vanesa Muela
apresentou-se, a solo, no dia seguinte, na Biblioteca de Alcochete, para um
concerto didáctico que fez as delícias dos mais novos.
O encerramento, propriamente dito fez-se, na noite de 1 de Novembro, com o
auditório do Fórum Cultural de Alcochete repleto, para ver e ouvir uma grande
voz do fado: Camané.
Acompanhado à viola de fado, guitarra portuguesa e contrabaixo, Camané
apresentou um concerto memorável que ficará, certamente, na memória de
todos.
Com uma edição que deixa um saldo cultural extremamente positivo, a 7.ª edição
do Festival de Expressões Ibéricas de Alcochete está já marcada para 2009,
entre os dias 1 e 10 de Outubro.»
A Câmara tomou conhecimento.
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2 – Sinfonietta de Lisboa e Coro Ricercare
«Presença regular na programação cultural da Câmara Municipal de Alcochete, a
Orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo Maestro Vasco Pearce de Azevedo,
fez-se acompanhar pelo Coro Ricercare, dirigido pelo Maestro Pedro Teixeira,
para apresentar, no passado dia 7 de Novembro, no Fórum Cultural de Alcochete,
um concerto magistral.
“Requiem em memória de Passos Manuel” do compositor português Eurico
Carrapatoso, foi o pretexto escolhido para esta apresentação em Alcochete que
contou ainda com a execução brilhante do barítono Armando Possante.
O Coro Ricercare regressará a Alcochete no próximo dia 20 de Dezembro, para
um concerto de Natal na Igreja da Misericórdia/Núcleo de Arte Sacra do Museu
Municipal.»
A Câmara tomou conhecimento.

3 – “XXS” termina com culinária e danças do mundo
«Chegou ao fim a segunda edição do XXS – Programa de Promoção para Bebés
e Crianças que a Câmara Municipal organiza, com o objectivo de movimentar as
famílias e incutir-lhes a necessidade de consumo de hábitos regulares de cultura.
Depois de um vasto conjunto de actividades, o XXS despediu-se com um
workshop, para pais e avós, sobre culinária para bebés e com o espectáculo de
danças do mundo “Arbá”, interpretado pela Companhia de Teatro Dança-Baubo.
No final, e depois de muitas actividades esgotadas e de grande qualidade
artística e interpretativa, ficam os comentários dos pais sobre a excelente acção
desenvolvida que, para o próximo ano de 2009, já tem data marcada: de 13 de
Setembro a 5 de Outubro, apresenta-se a terceira edição do nosso grande XXS!»
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A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Sr. António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco):
Congratulou-se (em seu nome pessoal e em nome da população que representa)
com a aprovação da extensão do Centro de Saúde de Alcochete no Samouco.
Solicitou, ainda, celeridade nos procedimentos seguintes.

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do
artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção.

ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, pelas 18:45 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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