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Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, no Centro
Comunitário do Passil, no lugar do Passil, freguesia de Alcochete, pelas vinte e
uma horas, 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 Rosália Maria Vila Cova Caetano
Barbosa.
Não compareceu o senhor Vereador Arnaldo Matias Sena Teixeira, 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, dez mil, seiscentos e noventa e sete
euros e vinte e quatro cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de um milhão, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e
seis euros e trinta e seis cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento
emitidas do número 7763 ao número 8113.
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 da senhora Vereadora Rosália
Barbosa (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 Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, sito na Urbanização
Cerrado da Praia, Lote 18, em Alcochete (alterações).
Proc.º N.º AE.155.06 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Hélder José da Silva Gonçalves,
referente à alteração e reconstrução de edifícios existentes para berçário, creche
e infantário e legalização de outro destinado a edifício polivalente e casa para o
guarda, sito no Pinhal do Concelho, em Alcochete.
Proc.º N.º LE.038.06
c) Projecto de arquitectura apresentado por José de Oliveira Louro e Sónia Maria
Morgado Pinelas, referente à construção de um anexo, sito na Alameda da Fonte,
em Fonte da Senhora, Alcochete.
Proc.º N.º LE.025.08 (O)
A Câmara tomou conhecimento.
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PROCESSOS INDEFERIDOS
a) Projecto de arquitectura apresentado por Jorge Soares dos Santos, referente à
construção de uma moradia de 1 piso com cave (legalização), sita na Lagoa da
Cova, em Alcochete. Indeferido por não cumprir o disposto no n.º 5 do artigo 27
do PDM e também por se enquadrar na zona 10 das medidas preventivas do
NAL.
Proc.º N.º LE.43/08
b) Projecto de arquitectura apresentado por Siresp – Gestão de Redes Digitais de
Segurança e Emergência, referente à instalação de infraestruturas de suporte de
estação de radiocomunicações, sito na Rua D. Maria Teresa de Noronha, n.º 105
(Posto da GNR), em Alcochete. Indeferido por se encontrar na área envolvente
ao núcleo antigo, pelo que vai provocar um impacto visual negativo.
Proc.º N.º CP.18/08
A Câmara tomou conhecimento.

VISTORIA
Vistoria efectuada na sequência de uma reclamação, ao prédio sito na Av. 5 de
Outubro, n.os 25 e 37, pertencente a Isabel Maria Damiães Correia Nunes, tendo
a respectiva Comissão verificado as seguintes deficiências:
«O edifício apresenta a empena lateral direita destruída devido a construção do
edifício contíguo.
A pilastra do lado direito do alçado principal não apresenta reboco tendo caído
parte da alvenaria.
A sala de entrada apresenta fissuras várias na parede lateral direita com estuque
estalado e um buraco com falta de pedras junto ao rodapé provocado pela
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demolição de metade da parede meia e respectiva construção de pilares do
edifício contíguo.
A escada de acesso ao sótão apresenta a parede que confronta com o edifício
contíguo bastante fissurada e com destruição de reboco e estuque levantado.
Na sala /cozinha, a ombreira do vão de porta que divide a sala da cozinha
encontra-se partida.
Exterior (logradouro):
O muro de confrontação com o prédio contíguo apresenta o reboco bastante
degradado, verificando-se marcas recentes de reparação de buracos e fissuras,
não tendo sido aplicada pintura.
O anexo:
Ao fundo do logradouro verifica-se a existência de um anexo de construção
tradicional que se apresenta degradado.
A parede interior do anexo que comunica com as garagens do edifício em
construção apresenta fissuras várias de espessuras consideráveis.
Na cobertura verificou-se que a parede guarda-fogo foi demolida encontrando-se
as telhas soltas, sem nenhuma protecção permitindo a entrada de água no
interior.
Verifica-se, ainda, que a estrutura da construção contígua encontra-se construída
no espaço da parede guarda-fogo. O beirado do anexo encontra-se bastante
degradado.
A caleira de alumínio, de recolha de águas, apresenta-se solta do beirado, no
alçado do anexo junto á construção contígua.
Impõe-se uma intervenção, no sentido de proceder à recuperação da
parede/empena lateral direita que comunica com o prédio contíguo e demais

Reunião de 2008.11.26
Acta n.º 24

6

anomalias descritas anteriormente, uma vez que se considera que grande parte
dos danos na construção existente, foram causados pela construção da
edificação contígua.
Considerou, ainda, esta comissão ser suficiente o prazo de 60 dias, a contar da
data da notificação, para execução dos trabalhos necessários à resolução dos
problemas apontados.»
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
vistoria, por unanimidade, alterando o prazo de execução dos trabalhos
necessários para 90 dias.

VISTORIA RELATIVA À REABILITAÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DE
ALCOCHETE
Prédio sito na Rua Manuel Pereira Faria, n.º 15, em Alcochete, pertencente a
Maria da Graça Cebola da Silva Pereira Stchini Santos, no qual a respectiva
Comissão verificou as seguintes deficiências:
«O edifico, que se destina a habitação, não apresenta condições mínimas de
habitabilidade, encontrando-se devoluto.
A fachada principal do edifício encontra-se degradada ao nível do paramento,
sendo o reboco inexistente em algumas zonas, sendo visível a alvenaria que
constitui a parede exterior, pondo em causa as condições de salubridade do
edifício.
A porta e janelas encontram-se degradadas.
Impõe-se a reabilitação do edifício, nomeadamente a recuperação do paramento
exterior e das janelas, utilizando materiais da mesma natureza, sem alteração de
cor, de forma que a reabilitação do edifício possa contribuir para melhorar a
imagem do conjunto onde se insere.
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O proprietário esteve presente, não tendo nomeado um perito.
Considerou, ainda, esta comissão ser suficiente o prazo de 45 dias, a contar da
data da notificação, para execução dos trabalhos necessários à resolução dos
problemas apontados.»
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
vistoria, por unanimidade, alterando o prazo de execução dos trabalhos
necessários para 90 dias.

LOTEAMENTO
Pedido de recepção definitiva apresentado por Manuel António Sobral da Costa,
Lda., referente ao loteamento sito na Quebrada, em Alcochete.
Proc.º E-5/94
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência da emissão de parecer favorável por parte da EDP e PT, bem
como dos serviços desta Câmara Municipal, a saber DSU e SAOAT, proponho a
recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento em apreciação, bem
como o cancelamento da Garantia Bancária apresentada como caução das
mesmas.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

RECTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSO
Rectificação do número do processo de obras em nome de Sérgio Manuel
Figueiredo dos Santos.
Proc.º N.º LE.44/08
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Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na Ordem do Dia da reunião de Câmara que se realizou no dia 12 de Novembro
de 2008 foi indicado, por lapso dos nossos serviços, no ponto n.º 2, alínea b), o
seguinte: “…Proc.º N.º LE.11/08 (H).”, sendo que o número correcto do processo
é LE.44/08, pelo que solicito a sua rectificação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
Pedido de isenção do pagamento de taxas, apresentado por Maria Paula
Menezes Ornelas Gomes, referente à alteração e ampliação de habitação
unifamiliar, sita na Praça do Movimento das Forças Armadas, n.º 15, no
Samouco.
Proc.º N.º LE.56/08
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência do pedido apresentado por Maria Paula Menezes Ornelas Gomes,
referente ao processo de licenciamento N.º LE.56/08 (alteração e ampliação de
uma habitação unifamiliar) foi solicitado, pela mesma, a isenção do pagamento
das taxas respectivas.
A situação em apreço enquadra-se no previsto, no artigo 18.º, n.º 3 do RUEMA,
que refere: “…estão isentos de taxas os deficientes pela realização de obras que
visem exclusivamente a redução ou eliminação de barreiras arquitectónicas ou a
adaptação de imóveis às limitações funcionais dos interessados.”
Proponho o seguinte:
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A isenção do pagamento das taxas previstas para o referido processo de
licenciamento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS
RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE
COMPRAS PÚBLICAS (SNCP)
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro
(Novo Código de Contratos Públicos) e tendo em conta que, de acordo com o n.º
3 do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de Fevereiro, as autarquias são entidades
compradoras voluntárias do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP),
houve a necessidade de celebrar um contrato de adesão entre o Município de
Alcochete e a Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP), em 06 de
Novembro de 2008, de forma a usufruir dos acordos-quadro celebrados entre a
ANCP e diversos fornecedores.
Assim, proponho:
A ratificação do Contrato de Adesão.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade, bem como anexar o referido contrato como Doc. 1.
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EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“CONSTRUÇÃO

DE

INFRA-ESTRUTURAS

DESPORTIVAS

NOS

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO – E.B. 1 N.º 2 DE
ALCOCHETE (VALBOM) – PROC.º I-05/08 – AUTO DE RECEPÇÃO
PROVISÓRIA
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção provisória da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida provisoriamente.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou, homologar o Auto de
Recepção Provisória, por unanimidade.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
«Em 2004 Ana Augusta Verga, na qualidade de co-proprietária do prédio, descrito
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 122, Freguesia de Alcochete e
inscrito na matriz sob o artigo 3226, declarou não se opor à ocupação por parte
da CMA de 7,85 m2 para efeito de construção da Variante Urbana à Vila de
Alcochete a executar entre o Km 0+156.47 e 1+171.98 sob o referido prédio.
Entretanto, no seguimento do óbito de Ana Augusta Verga, sucederam-lhe como
herdeiros José Joaquim Verga da Pinta, casado em regime de comunhão geral
com Helena Felgueira de Almeida Correia da Pinta e Armando Joaquim Verga da
Pinta, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria Joaquina
Moreira Pôtra da Pinta, conforme certidão de habilitação de herdeiros.
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Pretendem agora os supra citados herdeiros outorgar, com o Município de
Alcochete, escritura pública de doação da citada parcela com a área de 7,85 m2,
alterando a sua titularidade a favor do domínio público do Município de Alcochete.
Face ao exposto, proponho que o órgão colegial executivo do Município aprecie e
delibere aceitar a doação da parcela do terreno supra identificado, em
conformidade com o disposto no artigo 64.º, n.º 1, alínea h) da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, por forma a poder celebrar-se a respectiva escritura pública.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
«Em 2004 Maria do Carmo da Silva Cruz Alves, na qualidade de proprietária do
prédio rústico denominado Fazenda da Quebrada, sita na Lagoa do Láparo,
Freguesia de Alcochete, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alcochete, sob o n.º 847, do Livro B-3 com a área de 3.377,5 hectares e inscrito
na matriz predial rústica sob o artigo 18.º, secção I, autorizou, por protocolo,
aprovado na Reunião de Câmara de 28 de Janeiro do mesmo ano, o Município
de Alcochete a ocupar uma parcela do referido prédio com a área de 5.934 m2
para a execução da obra de construção da Variante da ex-EN 119.
Estando a obra concluída pretendem os herdeiros, no seguimento da óbito de
Maria do Carmo da Silva Cruz Alves, outorgar com o Município de Alcochete
escritura pública de doação da citada parcela com a área 5.934 m2 alterando a
sua titularidade a favor do domínio público do Município de Alcochete.
Face ao exposto, proponho que o órgão colegial executivo do Município aprecie e
delibere aceitar a doação da parcela do terreno supra identificado em
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conformidade com o disposto no artigo 64.º, n.º 1 alínea h) da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, por forma a poder celebrar-se a respectiva escritura pública.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

REEMBOLSO DO VALOR DO CONTRATO – CLIENTE N.º 1830485
Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
A Sra. Margarida Maria Vieira Teles Brandão, cliente n.º 1830485, efectuou um
contrato de abastecimento de água na DAS, contudo, devido a um lapso do
sistema informático, o mesmo assumiu o contrato novo para um local onde já
existia um.
À posteriori, verificou-se no local que o sistema deveria ter assumido o contrato,
já existia um, em nome do marido da senhora (António Manuel de Oliveira
Brandão).
Perante esta situação, existe um valor de € 17,68 (dezassete euros e sessenta e
oito cêntimos) a ser reembolsado, uma vez que já tinha sido pago, quando o
primeiro contrato foi efectuado.
Proponho o seguinte:
A devolução do referido valor, através de uma ordem de pagamento gerada pela
Divisão de Recursos Financeiros.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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DOAÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (CLARINETE) À SOCIEDADE
FILARMÓNICA PROGRESSO E LABOR SAMOUQUENSE
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«No âmbito do 89.º Aniversário da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense, e tendo em conta o estímulo da Câmara Municipal ao
reconhecido trabalho desenvolvido pela sua Banda de Música e respectiva
Escola de Música, proponho:
A doação de um instrumento musical designado “Clarinete”, com as
características Buffet Crampon E-13L 18/6 Sib, com chaves prateadas (número
de série: 108001), adquirido à empresa D. Caeiro, Lda., no valor de € 1.240,00
com IVA incluído, à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

RATIFICAÇÃO À ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA COM A DGLB
(DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS)
Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta:
«A 25 de Novembro de 2003 foi assinado o Contrato-Programa para a construção
da Biblioteca, entre a Câmara Municipal de Alcochete e o então IPLB, válido por
um período de cinco anos.
Ao longo desse período, e muito particularmente nos últimos 3 anos, a Câmara
Municipal desenvolveu todas as diligências no sentido da contratação de técnicos
profissionais e de técnicos superiores, bem como de técnicos de educação para
dar corpo a um projecto de progressiva concretização.
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De facto, e no que aos recursos humanos diz respeito, o preenchimento integral
do mapa de pessoal a afectar à tipologia de biblioteca em causa irá acontecer, de
forma gradual, em função do crescimento, quer em termos de serviços, quer de
utentes da mesma.
Porém, tendo-se verificado que o referido prazo se encontra a terminar e que os
procedimentos que envolvem o objectivo em causa ainda não estão concluídos,
muito concretamente da parte da tutela, impossibilitando a apresentação de
justificativos de despesa que permitam a transferência de verbas, a actual DGLB
propôs a prorrogação excepcional do referido contrato por mais três anos (até 26
de Novembro de 2011).
Pelo exposto, submete-se a ratificação a Adenda ao contrato inicial.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação, por unanimidade.

SUBSÍDIOS
 Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
- Subsídio a atribuir ao Agrupamento Vertical de Alcochete para apoiar os
alunos carenciados da EB/JI de São Francisco na ida ao Circo
«No âmbito das actividades realizadas pelo estabelecimento de ensino EB/JI de
São Francisco, os alunos e professores irão ao Circo no dia 18 de Dezembro.
No sentido de todos os alunos poderem participar, proponho a atribuição de
subsídio no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros) ao Agrupamento Vertical
de Escolas de Alcochete, para financiar os alunos carenciados.
Jardim-de-Infância de São Francisco:
3 x € 15,00 (cada entrada) = € 45,00
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EB 1 de São Francisco:
7 x € 15,00 (cada entrada) = € 105,00»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

 Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
- Atribuição de subsídio ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete
«De acordo com a Lei n.º 159/99, de Setembro, que estabelece o quadro de
transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, propõe-se
a atribuição de um subsídio ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete,
correspondente à conservação, manutenção e reparação das instalações das
escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância do concelho, no montante de €20.000,00.
Este subsídio foi calculado tendo por base os valores dispendidos no corrente ano
e a transferência deverá ser efectuada em quatro prestações, a processar em
Fevereiro, Maio, Julho e Outubro de 2009.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
 Pelo senhor Presidente foi prestada a seguinte informação:
– Minuta da acta da Assembleia Municipal
Presente a minuta da acta da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de
Alcochete, realizada em 19 do corrente mês.
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A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1 – Concerto comentado no 15.º aniversário do Núcleo de Arte Sacra do
Museu Municipal
«Como forma de assinalar o 15.º aniversário do Núcleo de Arte Sacra do Museu
Municipal, a Câmara Municipal apresentou, neste local, a 21 de Novembro, um
concerto original e sublime.
Apresentado pelo Quarteto de cordas Intermezzo, constituído por Susana
Nogueira e Luís Rufo (violinos), Marta Nogueira (viola d’arco) e Sérgio Pliz
(violoncelo), o concerto apresentou, ao longo de mais de uma hora, uma viagem
por alguns dos períodos da história da música, desde o barroco ao romantismo,
passando pelo período clássico, com vários comentários e explicações sobre os
instrumentos, a música da época, as peças musicais e os seus autores.
Com o objectivo de estimular a apreciação pela música clássica, desconstruindo-a
na sua abordagem, o Quarteto Intermezzo apresentou peças de compositores
como Bach, Corelli, Haydn, Mozart, Purcell e Vivaldi, entre outros.»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – O corpo como objecto de arte dá mote a exposição de fotografia
«Foi inaugurada no passado dia 15 de Novembro, na Sala Polivalente do Fórum
Cultural de Alcochete, a exposição de fotografia “Escamas 2” de José Pedro
Santa-Bárbara.
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Aquela que é a última exposição do eixo temático para a programação cultural no
concelho de Alcochete neste ano de 2008, subordinada ao tema do “Corpo”,
apresenta um conjunto de 40 fotografias, divididas em dois grupos, com uma
ponte temporal de cerca de 15 a 20 anos.
Apresentando o corpo ao nível das modificações corporais como objecto de arte,
Santa-Bárbara fotografou estes corpos com uma perspectiva sublime de
conjugação entre a pose fotográfica e a contemplação dos corpos tatuados.
Numa época em que o corpo se assume cada vez mais como objecto de moda e
de arte, “Escamas 2” (patente ao público até ao próximo dia 4 de Janeiro de
2009), representa toda uma actual cultura urbana onde não existem qualquer
espécie de tabus.
No âmbito da exposição “Escamas 2”, a Câmara Municipal vai apresentar, no
próximo dia 6 de Dezembro, no Fórum Cultural de Alcochete, a “última conversa
sobre o corpo” intitulada “Modificações Corporais II”, na qual estarão presentes os
tatuadores Eduardo Pinela e Nazaré Pinela, figuras centrais da exposição patente
no Fórum Cultural de Alcochete.»
A Câmara tomou conhecimento.

3 – Companhia de Flamenco Lunares apresenta-se em Alcochete
«A Câmara Municipal de Alcochete trouxe ao Fórum Cultural de Alcochete, no dia
22 de Novembro, uma oficina de sevilhanas e um espectáculo de música e dança
pela Companhia de Flamenco Lunares.
De uma qualidade, ritmo e sensibilidade absolutamente irrepreensíveis,
“Encontros” apresenta-se como um espectáculo de encontros de culturas, de
abordagens artísticas, de expressões ibéricas, num resultado final fabuloso onde
reinam o fado, o flamenco e a música tradicional portuguesa.
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Ao longo de cerca de uma hora, o numeroso público presente no auditório do
Fórum Cultural de Alcochete não parou de aplaudir o trabalho de Raquel Oliveira
(bailarina, professora e coreógrafa), Rui Oliveira, Micaela Vaz e Alexandre Lau,
numa noite verdadeiramente memorável.
E se a noite começou com um arrepiante “Senhora do Almortão”, interpretado por
Micaela Vaz, a que se seguiu o fado “Gaivota”, na poderosa voz de Rui Oliveira,
já a tarde ficou marcada pela explicação e demonstração de posições das mãos e
do corpo, dos movimentos e do sapateado, numa oficina de sevilhanas muito
concorrida, apresentada por Raquel Oliveira.»

4 – Exposição e Animação Criativa “Hans Christian Andersen” na Biblioteca
Municipal
«Está patente na Biblioteca de Alcochete, desde o dia 7 de Novembro e até ao
dia 6 de Dezembro, a Exposição e Animação Criativa “Hans Christian Andersen”
que pretende dar a conhecer o mundo deste célebre escritor dinamarquês.
Esta exposição contempla diversas manifestações artísticas, uma mostra
bibliográfica significativa, e, complementarmente, a oferta de outras actividades:
- Animação Criativa “Os cisnes selvagens”, dirigida a alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, mediante marcação;
- Concurso “Hans Christian Andersen” (até 19 de Dezembro): um desafio à
produção de um texto literário ou à criação de um trabalho de artes sobre a
obra deste escritor, dirigido ao público em geral;
- Bailado, pela Academia de Dança Contemporânea de Setúbal – dia 14 de
Novembro, às 21h30 no Fórum Cultural;
- À conversa com…Niels Fischer (sobre Hans Christian Andersen) – dia 21 de
Novembro, às 21h30, na Sala Multiusos da Biblioteca.»
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 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Passeio Pedestre “Trilho dos Salineiros”
Decorreu, no passado dia 26 de Outubro, o Passeio Pedestre “Trilho dos
Salineiros”, do Programa Alcochet’Aventura.
A actividade presenteou os 185 participantes deste passeio com uma caminhada
de 8 kms, em plena fundação das Salinas do Samouco, proporcionando imagens
únicas desta reserva natural do estuário do Tejo.
A meio do percurso, a Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo,
ofereceu um lanche a todos os participantes.»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Trilho das Salinas do Samouco”
«No passado dia 9 de Novembro, o programa Alcochet’Aventura juntou 85
praticantes da modalidade de BTT no passeio “Trilho das Salinas do Samouco”.
Este passeio com uma extensão de 26 kms, decorreu entre Alcochete e o
Samouco, com passagem pelas Salinas do Samouco onde os participantes
desfrutaram da beleza natural desta zona da reserva.
A meio do percurso houve lugar a um lanche na Junta de Freguesia do Samouco
para recomposição de energias.
A satisfação de todos os participantes e a motivação dos nossos técnicos era
evidente, em mais uma das diversas iniciativas promovidas por esta Divisão.»
A Câmara tomou conhecimento.
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3 – I Convívio do ano lectivo 2008/2009
«No âmbito das actividades pontuais de sensibilização desportiva para o 1.º Ciclo
do Ensino Básico decorreu, no passado dia 22 de Novembro, no Pavilhão do
Samouco, o primeiro convívio do ano lectivo 2008/2009, sob a temática do
Basquetebol.
Assim, durante a manhã, os 80 alunos do 1.º ciclo inscritos participaram em
diversos jogos e skills (concursos de lançamentos, etc.) de Basquetebol,
proporcionando, assim, um excelente convívio entre alunos de várias escolas.
A todos os alunos foi ofertado um lanche, bem como uma bola de basquetebol
para cada escola.
O convívio ficou ainda marcado pela forte adesão dos Encarregados de
Educação, que compareceram, em massa, à actividade.»
A Câmara tomou conhecimento.

4 – Passeio pedestre “Ermida da Barroca d’Alva”
«No âmbito do Programa Alcochet’Aventura decorreu, no passado domingo, dia
23 de Novembro, o passeio pedestre “Ermida da Barroca d’Alva”, com a
participação de 135 adultos.
Após a concentração na Praça de Toiros de Alcochete, o grupo dirigiu-se até ao
início do passeio, já na Herdade da Barroca d’Alva, onde partiram para uma
caminhada de 10 kms, cheia de curiosidades e momentos dignos de registo.
Desde lutas entre toiros, corridas de coelhos, festa de aniversário, e um lanche a
meio do percurso, lá se passou mais uma manhã aprazível e de grande interesse
desportivo, cultural e social.
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A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:
Sr. Marneca:
Informou que não gosta de ver a instalação para canídeos que se encontra em
frente à colectividade, pelo que solicita que a mesma seja retirada.
D. Isilda:
Solicitou a colocação de um ecoponto no bairro.
O senhor Presidente e o senhor Vereador António Luís Rodrigues esclareceram
as questões apresentadas.
O senhor Presidente agradeceu à Junta de Freguesia de Alcochete, bem como à
Direcção do Centro Comunitário do Passil, o apoio prestado para a realização da
reunião descentralizada e, também, a toda a população do Passil.

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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