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Autarquia aposta forte
na economia circular
Com 23.545 kg de têxteis usados recolhidos em 2020 e 20.476kg em 2019, a câmara municipal foi reconhecida pelo seu compromisso com a consciência ambiental com o prémio
Humana Circular 2021.
A preocupação com a gestão e o aproveitamento de resíduos tem crescido em Alcochete,
verificando-se um aumento de 15% na recolha de têxteis pela Humana - associação sem
fins lucrativos, sediada no Parque Industrial do Passil, que trabalha diariamente a favor da
proteção do meio ambiente, através da reutilização têxtil.
Este processo garantiu ao município a distinção com um dos Prémios Humana Circular
2021, na categoria de “Maior crescimento de recolhas 2020 em relação a 2019”.
No dia 18 de novembro de 2021, o vereador com o pelouro do Ambiente, Pedro Lavrado,
recebeu o prémio e expressou a sua gratidão: “É uma honra termos uma empresa como a
Humana sediada no nosso concelho. Este prémio não é do município, é da população de
Alcochete que, ao longo do ano de 2020, foi aumentando a sua participação e a adesão a este
projeto, que é uma causa sem dúvida muito nobre”.
Os têxteis recolhidos têm origem em contentores localizados nas vias públicas, nos quais são
depositadas peças de vestuário, calçado e outros acessórios.
A reutilização e reciclagem dos têxteis contribuem para poupar recursos, proteger o ambiente, combater as alterações climáticas, reduzir os resíduos em aterros controlados e instalações de incineração, bem como as emissões de gases com efeito de estufa.
O objetivo é dar uma segunda vida à roupa e favorecer o modelo de economia circular, através da reutilização transformando um possível resíduo num recurso.
É através das lojas Secondhand que a Humana promove a reutilização da roupa usada, que permite reunir fundos para financiar projetos de cooperação para o desenvolvimento em África.
Cada quilo de roupa reutilizada e não incinerada evita a emissão de 3.169 kg de CO2, de
acordo com a Comissão Europeia.
Alcochete agradece o seu apoio. Vamos continuar a melhorar o planeta!#

Foral de Alcochete é tema de estudo nas escolas
As crianças do concelho estão a descobrir uma outra realidade relacionada com a história e o património locais. Numa relação direta com objetos existentes no Núcleo Sede
do Museu Municipal de Alcochete, no passado dia 20 de janeiro, os alunos do 4º ano da
Escola Básica do Monte Novo conheceram a história do Foral de Alcochete.
Após a visita ao núcleo sede, o Foral de Alcochete, concedido pelo Rei D. Manuel I às
Vilas de Alcochete e de Aldeia Galega, a 17 de janeiro de 1515, vai ser discutido em
ambiente de sala de aula, através de histórias, teatro, jogos, músicas e desenhos.
O Museu Municipal de Alcochete é a casa deste documento onde estão registados os
deveres e direitos da localidade na época. É o principal documento administrativo de
um território, que fornece informações importantes sobre a génese do concelho, os
Descobrimentos, aspectos da vida quotidiana das populações que aqui viviam, como o
vestuário, a alimentação, o comércio, o mobiliário, os produtos industriais e de construção civil, a cerâmica e os metais.
Despertar a curiosidade dos mais pequenos através de momentos lúdicos, salvaguardar e
promover o património cultural são alguns dos principais objetivos do serviço educativo
do Museu Municipal que, com regularidade, promove sessões interativas sobre a história, as tradições e vivências do concelho.
O Museu Municipal de Alcochete está de portas abertas e proporciona aos visitantes
momentos de história viva, como por exemplo na sala dos Vestígios do Passado na qual
a presença romana no concelho está em destaque com a exposição de ânforas romanas.#

Refeições
gratuitas
para alunos
do escalão B

No presente ano letivo, os alunos com escalão B da Ação Social Escolar beneficiam das refeições escolares gratuitas, uma medida renovada
pela câmara municipal para ajudar as famílias com dificuldades económicas e atender ao aumento de pedidos de apoio alimentar.
A vereadora da Educação salientou que a proposta de isenção “surge na sequência da diminuição dos rendimentos familiares dos alunos do
escalão B” e lembrou que este benefício já tinha sido atribuído pelas mesmas razões no ano letivo transato. “É mais um investimento na
educação que irá fazer toda a diferença”, disse Maria de Fátima Soares.
A autarca referiu ainda que a câmara oferece aos alunos dos escalões A e B um lanche diário e que alargou ao pré-escolar o programa de
entrega de fruta duas vezes por semana, uma vez que por lei esta medida é apenas atribuída ao 1.º ciclo.
Refira-se ainda que o executivo aprovou a adjudicação da aquisição de bens alimentares para os refeitórios escolares no montante de
€172.539,80 referente aos lotes de frutas e legumes, congelados, bacalhau, mercearia e dietas.
Atualmente, os refeitórios do Jardim de Infância do Samouco, do Centro Escolar de São Francisco, da Escola Básica da Restauração e da
Escola Básica do Valbom preparam diariamente 1.080 refeições, que são servidas em todas as escolas do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho.#
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Alcochete tem estação meteorológica Editorial
Já está concluído o processo de instalação das 18 estações
meteorológicas nos municípios da Área Metropolitana
de Lisboa, desenvolvido no âmbito do projeto CLIMA.
AML: Rede de Monitorização e Alerta Meteorológico
Metropolitano.
No concelho de Alcochete, a estação meteorológica está a
funcionar nos serviços operacionais do município, situados na Lagoa do Láparo.
As estações medem, em tempo real, temperatura, precipitação, humidade, pressão atmosférica, vento, direção do
vento, radiação solar e radiação ultravioleta, e permitem
monitorizar a evolução dos impactes e eventos resultantes
das alterações climáticas nas comunidades locais. As 18
estações funcionam em complementaridade com a rede do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
O projeto CLIMA.AML tem como objetivo a criação de uma solução integrada para a monitorização
meteorológica em contexto urbano, e dá continuidade ao Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações
Climáticas da AML.#

Casa mais eficiente e confortável?
A S.Energia ajuda
A S.Energia apoia os munícipes na submissão de candidaturas ao “Programa de Apoio a Edifícios Mais
Sustentáveis”, que visa melhorar o desempenho ambiental e energético dos edifícios de habitação, e ao “Programa
Vale Eficiência” que pretende entregar “vales” a famílias com tarifa social de eletricidade no valor de 1.300 €,
para que estas possam investir na melhoria do conforto térmico da sua habitação. #

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ALCOCHETE

Caras e Caros Munícipes,
É para mim uma honra ter a possibilidade de voltar a escrever
estas linhas na qualidade de presidente de câmara da minha terra.
Foi com muita emoção e sobretudo com sentido cívico que recebi a confiança inequívoca que em mim depositaram assim como
no projecto político do Partido Socialista que orgulhosamente abracei.
Iniciámos um novo ciclo político com a mesma determinação,
empenho e rigor que colocámos nas decisões, acções e intervenções que desenvolvemos no último mandato autárquico. Por isso,
nos próximos quatro anos continuaremos a trabalhar na concretização do nosso projecto político. Um projecto constituído por
estratégias que visam sobretudo as pessoas e que envolvem as
demais instituições públicas e privadas.
Um projecto que assenta nos pilares estruturantes e estratégicos
da nossa acção política, como sejam a Participação e Cidadania,
a Educação e Formação, a Economia, Turismo, Investimento e
Emprego, Desenvolvimento, Coesão Social e Saúde, Cultura
e Movimento Associativo, Juventude e Desporto, Segurança e
Protecção Civil, Mobilidade e Transportes, Ambiente, Território
e Reabilitação Urbana e Relacionamento com o Cidadão, as
Instituições e funcionamento interno da autarquia.
Um projecto com pessoas e sobretudo para as pessoas. Assim, de
tudo farei em prol da nossa terra e na defesa suprema das nossas
populações de modo a não defraudar as vossas expectativas.
O sucesso que o nosso concelho vive, e de que desfruta, é hoje
inegável. A ele deve-se à dedicação e profissionalismo dos trabalhadores da autarquia e sobretudo à capacidade de impulso de
todos aqueles que comigo fizeram este caminho.
Tenho comigo uma equipa competente, coesa e determinada.
Trabalhamos todos os dias de modo a desenharmos um futuro
mais auspicioso, mais sustentável, mais equilibrado onde impere mais investimento, mais emprego, melhor educação, melhores
transportes, habitação condigna e a preços acessíveis para todos,
mais e melhor coesão social, uma cultura inclusiva, cosmopolita
que nos abra horizontes, mas que jamais esqueça as nossas raízes
e a nossa gente, melhor rede viária e maior número de estacionamentos nos centros urbanos, mais e melhor limpeza urbana,
melhor ambiente, mais verde, mais ecológico, mais propenso à
defesa dos nossos recursos naturais.
Este é o caminho que com todos queremos trilhar. Temos uma
agenda que se estende para além de um mandato. Um projecto de
desenvolvimento social, económico, desportivo e cultural não se
faz em quatro, oito anos. No último mandato, lançámos as sementes de um novo ciclo de evolução do município, com um projecto
de desenvolvimento, inclusivo e mobilizador, em que as pessoas
estão no centro da acção política. Esta sim é a nossa prioridade.
Mais do que uma mensagem de esperança renovada, estas são palavras de forte convicção, de enorme empenho e dedicação a esta
tão nobre causa que é servir a nossa comunidade.
Que a luz maior ilumine os nossos caminhos, hoje, amanhã e sempre.
Enquanto acreditar nos meus sonhos creiam que nunca me faltará
força para lutar por eles.
Com um abraço de amizade do

Vosso Presidente da Câmara,
Fernando Pinto
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Município distingue
entidades e personalidades
O Município de Alcochete promoveu no dia 16 de janeiro, no Fórum Cultural, a sessão solene do 124.º aniversário
da Restauração da autonomia do concelho com a atribuição das medalhas municipais a um conjunto de entidades e
personalidades.
Na sessão solene, que foi transmitida em direto na página do município no Facebook, o presidente da câmara salientou
que Alcochete “é um território com identidade própria, depositário de amplas tradições, usos e costumes que perduram
no tempo e na memória de cada um de nós”.
“A 15 de Janeiro de 1898 voltámos a escrever mais um capítulo na nossa narrativa, erguemos a nossa voz e gritámos
ao mundo: somos um concelho restaurado”, disse Fernando Pinto. “Somos um povo com memória e jamais em tempo
algum deixará de perdurar na nossa história todos os que do voluntariado à saúde, do empreendedorismo ao desporto,
da cultura ao associativismo e noutras áreas de intervenção cívica, religiosa e militar, contribuem para uma sociedade
mais justa e mais fraterna. E requerem da nossa parte um sentimento de reconhecimento e gratidão profundo, ímpar,
inigualável”, referiu o autarca, uma homenagem que é extensiva a todos “aqueles que ao longo de 30 anos, nas nossas
autarquias, com elevado espírito de abnegação e profissionalismo, servem o município no desempenho das suas funções
junto das nossas populações”.
A Medalha da Restauração do Concelho foi atribuída à “Linha da Frente Covid-19 Alcochete”, nomeadamente aos
profissionais do Polo de Alcochete da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio do ACES Arco Ribeirinho, ao
Serviço Municipal de Proteção Civil, ao Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Alcochete e ao Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcochete. A referida medalha foi ainda atribuída
a António José Soares, que na impossibilidade de estar presente foi entregue à esposa, e a Manuel Ferreira Cardoso.
A Medalha Municipal de Mérito Desportivo foi atribuída à basquetebolista Rita Ramalho Rodrigues, que na impossibilidade de estar presente foi entregue à sua mãe, e ao judoca José Luís Perelez da Silva Peres. A Medalha Municipal de
Bons Serviços foi entregue aos funcionários Fernanda Maria dos Santos Formigo e Hélder José Silva Almeida.
A animação musical esteve a cargo da professora Ana Luísa Monteiro e dos alunos Francisco Fernandes, Inês Matos,
Inês Lourenço e Filipa Santos, da classe de canto do professor Pedro Nascimento do Conservatório Regional de Artes
do Montijo.#
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Banda da SIA
apresenta
cumprimentos
musicais
Como é tradição, a Banda da Sociedade Imparcial 15 de
Janeiro de 1898 saiu à rua no dia 15 de janeiro para saudar a população em mais um aniversário da restauração
da autonomia do concelho de Alcochete.
Este ano, devido à pandemia, a Sociedade Imparcial
apresentou cumprimentos musicais apenas em frente à
sua sede e em frente ao edifício dos Paços do Concelho
com a interpretação do Hino da Restauração.
O presidente da câmara municipal, Fernando Pinto,
deu os parabéns à banda da Sociedade Imparcial 15 de
Janeiro de 1898 pelo seu 124.º aniversário. “É bom estarmos lado a lado a preservarmos este caminho que é
tão histórico, tão importante para o presente e o futuro”, disse.#

Filarmónica Samouquense
festejou 102 anos
A Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense (SFPLS)
assinalou o seu 102.º aniversário no dia 1 de dezembro com a realização de uma sessão solene, a que se seguiu o concerto pela banda
da coletividade.
O executivo municipal esteve presente nesta cerimónia com destaque para a participação do presidente da câmara municipal que,
no seu discurso, sublinhou a importância da referida data “particularmente feliz para a vila do Samouco, assim como para todo o
concelho”.
“Celebramos com alegria e emoção o 102.º aniversário da Sociedade
Filarmónica Progresso e Labor Samouquense. Ainda com restrições, é um facto, mas não podíamos deixar de homenagear de forma solene todos aqueles que ao longo destes 102 anos contribuíram
para que esta instituição crescesse quer em dimensão, quer sobretudo em qualidade”, disse o autarca.
Fernando Pinto sublinhou que a Sociedade do Samouco “é hoje
uma referência no mundo filarmónico, a nível local e regional, assim como numa dimensão nacional e internacional” e “será sempre
uma instituição de pessoas para pessoas, uma casa onde se trabalha
para construir uma sociedade melhor através da cultura e dos valores individuais e coletivos”.
O autarca manifestou ainda uma “enorme” satisfação pela entrega à coletividade de mais um instrumento musical, desta vez uma
bateria completa que “seguramente vai enriquecer o património,
mas sobretudo proporcionar melhores condições artísticas à banda
da SFPLS”. #

Festival de Folclore
junta grupos do
concelho

No âmbito do Mural 18, os três grupos etnográficos do concelho juntaram-se em palco no Fórum Cultural
para a II edição do Festival de Folclore do Município de Alcochete, que se realizou no dia 21 de novembro.
O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São Francisco, o Grupo Folclórico Danças e Cantares da
Fonte da Senhora e Grupo Folclórico Danças e Cantares do Passil proporcionaram mais uma vez um
espetáculo único com as suas modas que retratam usos e costumes de outrora.
Com os seus trajes e modas, os grupos de folclore são verdadeiros embaixadores da identidade social e
cultural de uma comunidade, apresentando em palco quadros etnográficos que nasceram e se desenvolveram com o povo, com os seus costumes e tradições e que fazem parte da memória coletiva.#
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A Magia do Natal
continua viva em Alcochete
Espetáculos para crianças no Fórum Cultural, animação de rua, Mercado de Natal, exposições de arte, a casinha
do Pai Natal e a chegada do velhinho mais famoso do mundo com os motards foram alguns dos pontos altos das
celebrações de Natal em Alcochete.
Sob o mote “A Magia do Natal” a autarquia voltou a promover uma programação alusiva à quadra, com toda a
segurança e tentando levar aos munícipes um pouco de alegria nesta época festiva. Primeiro na vila de Alcochete,
depois em São Francisco e seguindo-se o Samouco, o concelho foi ficando, aos poucos, iluminado e o calor do
Natal começou a sentir-se cada vez com mais intensidade. À inauguração das luzes de Natal por parte do executivo municipal, um momento já tradicional, juntaram-se as ruas ornamentadas, as magníficas árvores de Natal, o
habitual presépio na Igreja Matriz e a “rádio de Natal” com temas alusivos à época, que trouxeram o calor da quadra para as ruas, permitindo esquecer por momentos a situação pandémica e simplesmente aproveitar o momento
mais encantador do ano.
No Jardim do Coreto, o Mercado de Natal, que todos os anos conduz a Alcochete visitantes dos mais variados
pontos do país, teve em 2021 a presença de 22 participantes que trouxeram consigo produtos típicos, artesanato,
doçaria e muitas surpresas para quem visitou este espaço ao ar livre e aproveitou para fazer as suas compras, ajudando a promover o comércio local e os produtos da terra.
Depois de passarem pelo Mercado de Natal e de aproveitarem para tirar uma fotografia com o Pai Natal, os visitantes foram convidados a ver a “Exposição Coletiva Arte Natal 2021”, patente na Galeria Municipal dos Paços
do Concelho, onde encontravam obras de arte de diversos artistas, sob o tema da época em questão.
Sem nunca esquecer os mais pequenos e reforçando a aposta em programas culturais para toda a família, o município promoveu a “Leitura Encenada: A Noite de Natal”, uma história de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Já a Festa de Natal, no Fórum Cultural de Alcochete, que convidou as famílias do concelho para um momento
de diversão, contou ainda com a distribuição de pipocas e um momento de modelagens com a Mãe e Pai Natal,
a Minnie e o Mickey que fizeram as delícias dos mais novos e ajudaram a manter o espírito do Natal mais vivo.
A programação de Natal da autarquia contou ainda com um ciclo de concertos onde participaram o Grupo Coral
Samouco da SFPLS, o CRAM e ainda o Orfeão da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898.#

Clube Taurino
apresenta livro infantil
O primeiro livro infantil sobre tauromaquia foi apresentado no passado dia 4 de
dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa iniciativa do Clube
Taurino de Alcochete com o apoio da câmara municipal.
“Nós, em Alcochete, somos exatamente o que este livro espelha”, começou por
dizer o presidente da câmara que acrescentou: “Somos um povo plantado à beira tejo e fazendo parte da Estremadura, temos uma alma tipicamente ribatejana!
Somos um povo com tradições, com usos e costumes que devemos preservar e o
município tem uma grande responsabilidade nessa matéria, e é por isso estamos
aqui com muita honra e muito orgulho e tudo faremos para preservar as nossas
tradições”, sublinhou Fernando Pinto.
Em “O João e a Maria vão aos Toiros”, José Nuno e Florência Caninhas contam
a história de dois primos que vivem de forma entusiasmada as tradições relacionadas com a festa brava e encontram nos avós os contadores das histórias, usos e
costumes de outros tempos.
Este é mais um dos marcos do Clube Taurino de Alcochete, que tem na sua origem a
proteção da tauromaquia e das tradições locais: “Esta é a primeira obra infantil taurina
em Portugal, (…) para as crianças que, de uma forma natural ou pela envolvência
familiar, têm uma apetência natural para gostar de toiros”, disse José Nuno Caninhas.

Para a vice-presidente, Maria de Fátima Soares “é um orgulho ver a concretização do projeto, pois
este é um livro escrito com muita emoção, está aqui tudo descrito de uma forma simples e clara
que traduz que a tauromaquia está viva”.
“Iremos partilhar os livros nas bibliotecas escolares, com os professores, pois este é um livro que
precisa ser partilhado com todos, pela forma como está feito e até para desmistificar um pouco esta
história do que é ir aos toiros”, sublinhou a vereadora, que concluiu com uma citação do livro: “A
tauromaquia é uma questão cultural antiga, antiga por ser bela e não bela por ser antiga. Devemos
por isso respeitá-la e preservá-la.”#
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Noites de Fado para
guardar na memória
A terceira edição do Fado ConVida voltou
a trazer a Alcochete nomes grandes do panorama musical nacional, nomeadamente,
Marco Rodrigues e Sara Correia, dois fadistas muito apreciados pelo público local,
numa organização conjunta da câmara municipal e da Tejo Music Lab.
A Praça de Toiros de Alcochete foi o palco
de duas noites memoráveis, a 9 de outubro,
Marco Rodrigues convidou Marisa Liz e
Rogério Chambel, e na noite de 10 de outubro, Sara Correia partilhou o palco com
Bárbara Tinoco e Tatanka.#

Pedro Abrunhosa
em Alcochete
pela primeira vez
Pedro Abrunhosa subiu, pela primeira vez, ao palco do Fórum
Cultural de Alcochete, a 27 de novembro, num concerto a solo
onde interpretou alguns dos seus temas mais clássicos e intemporais, passando por composições mais recentes, das quais se destacam colaborações surpreendentes.
O artista, que iniciou a carreira na música contemporânea, passando pelo Jazz, sem esquecer a paixão pelo contrabaixo, conduziu o
público num percurso por sonoridades e letras que são emblemáticas do seu percurso musical.
Depois de momentos arrepiantes a solo, apenas com voz e piano,
Pedro Abrunhosa convidou Paulo Ribeiro & Os Camponeses de
Pias a subirem ao palco, numa alusão ao 7.º aniversário da classificação do Cante Alentejano pela UNESCO a Património Cultural e
Imaterial da Humanidade, que se celebrou a 27 de novembro.
Como é habitual em todos os seus concertos, o de Alcochete também esgotou rapidamente, pelo que a câmara municipal e a Sons
em Trânsito acordara a realização de um segundo concerto, na tarde do mesmo dia, que teve também lotação esgotada.#

António Zambujo
em Alcochete
com “Voz e Violão”
O regresso do cantor à nossa casa da cultura voltou a acontecer a 30 de outubro, para um concerto de apresentação
em Alcochete do seu mais recente álbum de originais “Voz
e Violão”.
Considerado por alguns críticos como, possivelmente, o álbum mais importante da carreira do cantor português, “Voz
e Violão” foi inspirado num álbum de João Gilberto, editado em 1999.
Com uma clara influência da Bossa Nova, António Zambujo
integra no seu oitavo álbum de originais, as sonoridades características do Cante Alentejano e do Fado, numa fusão musical que leva a música portuguesa além-fronteiras.
Literalmente apenas com a sua voz e o seu violão, António
Zambujo esgotou o primeiro concerto agendado para o Fórum
Cultural de Alcochete, pelo que o músico, natural de Beja,
subiu ao palco para um segundo concerto, no mesmo dia.#

MONDA encanta
com Cante Alentejano
Do Alentejo para o mundo, Jorge Roque, Pedro
Zagalo e Herlander Medinas, alinhados no coletivo
MONDA, estrearam-se no palco do Fórum Cultural de
Alcochete, na noite de 24 de novembro, num concerto
intimista que contou com a participação especial do
Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Progresso e
Labor Samouquense.
À capela ou acompanhados pelo contrabaixo, piano e
percussão, os músicos transportaram o público diretamente para o Alentejo, recordando a vida e o trabalho

no campo, a saudade de quem partiu para o Ultramar,
o amor e, essencialmente, a tradição alentejana.
Do alinhamento do concerto fizeram parte vários temas
tradicionais do Cante Alentejano como “Moreninha”,
“Vai de Centro ao Centro”, “Lindo Ramo Verde
Escuro”, “Mais Brando João Brandão”, “É Tão Triste
ver Partir”, “Diz a Laranja ao Limão” e, ainda, o single original “Cai o Sol” que retrata as raízes dos artistas e, que devido à sua identidade única encantou a
plateia que cantou em uníssono do princípio ao fim.#
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Fernando Pinto lidera câmara
com maioria absoluta
No dia 18 de outubro de 2021, os autarcas eleitos para a câmara municipal e deputados eleitos para a assembleia municipal tomaram posse, numa cerimónia que decorreu no
Largo de São João, junto ao edifício dos Paços do Concelho.
Reeleito como presidente da Assembleia Municipal de
Alcochete, Mário Catalão Boieiro, presidirá às sessões
deste órgão deliberativo, constituído por 15 deputados do
Partido Socialista, cinco da CDU, dois do CDS-PP, um do
PSD e uma deputada do CHEGA.
O executivo municipal liderado por Fernando Pinto é
constituído pelos vereadores Maria de Fátima Soares,
Pedro Lavrado, Ana Sofia Maduro e Dário Moura,
eleitos pelo Partido Socialista. Foram eleitos pela
Coligação Democrática Unitária, Luis Miguel Franco e
Natacha Patinha.
No que respeita às juntas de freguesia do concelho: Maria
Manuel Maduro preside à Junta de Freguesia de Alcochete,
no Samouco é presidente Leonel Fina e em São Francisco
preside João Santos.#

FERNANDO
PINTO (PS)
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA
SOARES (PS)
VEREADORA

PEDRO
LAVRADO (PS)
VEREADOR

- Planeamento Estratégico, Urbanístico
e Coordenação Geral da Atividade Municipal
- Relações Externas e Internacionais
- Cooperação Autárquica e Intermunicipal
- Serviço Municipal de Proteção Civil
- Gabinete de Comunicação e Imagem
- Gabinete de Apoio ao Empresário
e ao Empreendedorismo
- Setor de Gestão Financeira
- Setor de Cultura
- Setor de Turismo
- Comissão Intermunicipal da Defesa da Floresta
- Conselho Municipal de Segurança

- Vice-Presidência
- Coadjuvar o Serviço Municipal de Proteção Civil
- Setor de Educação
- Rede de Bibliotecas de Alcochete (RBAL)
- Setor de Desenvolvimento Social e Saúde
- Setor de Desporto, Juventude e Movimento Associativo
- Conselho Municipal de Educação
- Conselho Municipal da Juventude
- Conselho Local de Ação Social de Alcochete

- Ambiente e Mobilidade
- Energia e Iluminação Pública
- Setor de Projeto, Reabilitação e Imagem Urbana
- Setor de Gestão Urbanística e Fiscalização
- Setor de Águas e Saneamento
- Setor de Espaços Verdes e Higiene Urbana
- Setor de Logística e Transportes
- Setor de Empreitadas
- Setor de Manutenção e Equipamentos
- Setor de Rede Viária

ANA SOFIA
MADURO (PS)
VEREADORA

DÁRIO
MOURA (PS)
VEREADOR

LUÍS MIGUEL
FRANCO (CDU)
VEREADOR

- Gabinete de Autoridade Sanitária e Saúde Pública
- Setor de Gestão de Recursos Humanos
- Setor Jurídico
- Setor de Expediente Geral, Apoio aos Órgãos
Autárquicos e ao Munícipe
- Setor de Modernização, Gestão de Sistemas
e Tecnologias
- Setor de Gestão de Cemitérios

Sem pelouros

Sem pelouros

NATACHA
PATINHA (CDU)
VEREADORA
Sem pelouros
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Alcochete aprova orçamento
de 21 milhões de euros
A diminuição da dívida, o aumento do investimento e a redução substancial da carga fiscal dos munícipes têm norteado a gestão autárquica do
executivo liderado por Fernando Pinto, que agora inicia o segundo mandato. Para o autarca, os documentos previsionais refletem com rigor e
transparência um conjunto de intenções e ambições para implementar durante este ano.

Educação, higiene urbana e ambiente, rede viária,
infraestruturas desportivas, edifícios municipais, cultura,
turismo, ação social e habitação são prioridades
“Seguramente que as nossas GOP e Orçamento permanecem vinculativamente nas apostas da educação, enquanto pilar de uma sociedade melhor, num concelho mais verde, mais
ecológico, mais amigo do ambiente, mantendo a dinâmica diária de preservarmos o nosso
concelho para que ele se apresente mais limpo, mais aprazível, dotado de uma rede viária
requalificada e que permita a circulação de pessoas e viaturas em perfeita segurança, em
requalificarmos e construirmos mais equipamentos desportivos que incluam múltiplas modalidades, dotando os edifícios municipais de mais e melhores condições para os nossos
trabalhadores e também para os nossos munícipes, numa política de proximidade com as
pessoas de modo a respondermos afirmativamente às suas necessidades e carências”, especificou o presidente da câmara.
“Queremos afirmar em definitivo a marca Alcochete, sem que para isso percamos a nossa
identidade, mantendo vivas as nossas mais fiéis tradições num vasto programa cultural que
se deseja cosmopolita, mas sobretudo inclusivo”, salientou.
“Agora mais do que nunca, estamos determinados em encontrar as melhores soluções para
respondermos às inúmeras solicitações para habitação social ou para diminuirmos as tremendas dificuldades no acesso à habitação no nosso concelho para os nossos jovens”, referiu o autarca, acrescentando que este objetivo será alcançado no âmbito da já existente Estratégia Local de Habitação e com os apoios financeiros do Plano de Recuperação e
Resiliência do Governo.#

Evolução do orçamento
do munícipio

Os documentos previsionais, entre os quais o Orçamento da câmara municipal, no valor de
21,4 milhões de euros, e as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2022 foram aprovados por
maioria pela câmara com a abstenção da CDU.
Na assembleia municipal, os documentos previsionais foram aprovados com 15 votos favoráveis da bancada do Partido Socialista e nove abstenções (cinco da CDU, duas do CDS,
uma do PSD e uma do CHEGA), com exceção da proposta de derrama para 2022, que registou os votos favoráveis das bancadas do PS e do CDS e as abstenções das restantes bancadas.
“As GOP e o Orçamento do município são documentos estruturantes da nossa organização
e refletem as orientações políticas fundamentais, a estratégia de desenvolvimento local, os
programas, projetos e principais ações que a câmara municipal prevê e pretende realizar em
2022”, afirmou o presidente da câmara.
Fernando Pinto salientou que “o compromisso eleitoral, votado maioritariamente nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, é naturalmente a referência, o farol, na elaboração destes documentos, de modo a renovarmos o contrato social com a nossa população”.
“Depois de um profícuo trabalho de quatro anos que desenvolvemos junto das pessoas,
das instituições, dos empresários e das associações, apoiando de forma inequívoca e participando sempre na solução, conseguimos com muito empenho e rigor diminuir a dívida,
aumentar solidamente o investimento e reduzir substancialmente a carga fiscal, pese embora
reconheçamos a importância vital dos impostos diretos no nosso orçamento”, acrescentou.#

Está previsto no Orçamento para 2022 um aumento de €2.134.983 face ao ano transato e
40,15% do orçamento destina-se a despesas com os recursos humanos, uma área que também
é uma prioridade para este executivo, que tem previsto a criação de mais 16 novos postos
de trabalho, a regularização dos contratos com vínculo precário, a anuência das mobilidades
inter-carreiras e a implementação da Opção Gestionária e do suplemento de insalubridade
e penosidade pelos máximos permitidos e em todas as áreas previstas na legislação em vigor. “Todas estas medidas de valorização remuneratória representam de forma fidedigna a
equidade e justiça deste executivo perante todos os trabalhadores”, sublinha Fernando Pinto.
“Quero deixar ainda uma nota de reconhecimento e sobretudo de gratidão a todos os trabalhadores da autarquia. Este Orçamento reflete o vosso empenho e a vossa dedicação à causa
pública. Os graus de execução do nosso trabalho resultam especialmente da vossa entrega,
da abnegação com que todos os dias trabalham, contribuindo de forma inequívoca para esta
nova realidade”, disse o autarca.
No que respeita à dívida do município, à data de 6 de dezembro último, a curto prazo situava-se em €3.908.383,97 e a médio e longo prazo ascendia a €3.131.872,35, perfazendo um
total de €7.040.256,32, o que representa uma diminuição de €2.760.554,09 face a 2017.#

Ano

Valor

2018

15.832.639

2019

18.127.738

2020

19.261.485

2021

19.336.224

2022

21.471.207
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Principais empreitadas
e apoios em 2022
• Ação social (alimentação; saúde mental; habitação social; medicamentos; habitação a custos acessíveis…);
• Requalificação e ampliação da Escola Básica do Samouco;
• Requalificação do Polidesportivo do Samouco, contíguo à Escola Básica;
• Requalificação da Rede Viária Municipal;
• Construção da rede de saneamento e repavimentação da rua do Aceiro – Passil;
• Construção da rede de saneamento e repavimentação da rua Vale Figueira - Alcochete;
• Requalificação do polidesportivo de São Francisco;
• Empreitada da via ciclável e pedonal da Av.5 de Outubro e Av. Canto do Pinheiro;
• Empreitada de requalificação da zona envolvente ao Fórum Cultural;
• Requalificação do exterior do edifício do Fórum Cultural;
• Empreitada de requalificação da Igreja da Misericórdia;
• Empreitada de eficiência energética da Piscina Municipal;
• Empreitada de requalificação dos espaços verdes da Quebrada Norte;
• Investimento em equipamentos, máquinas e viaturas operacionais;
• Construção/reestruturação de espaços verdes;

• Requalificação e ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Alcochete;
• Apoio ao Movimento Associativo, Festas do Concelho, Bombeiros Voluntários e
Instituições Particulares de Solidariedade Social;
•Entrada em funcionamento da nova Empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa
(novas viaturas, novas carreiras, mais transporte público).“No exercício da nossa
governação outros desafios decorrerão da assunção de novas atribuições e competências autárquicas no âmbito do processo político em curso, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder
local”, frisou o presidente da câmara.

Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI)

IMI Familiar

Foi aprovada uma taxa de 0,37% do IMI para o ano de 2022 e o IMI Familiar, o que em
conjunto representam um decréscimo de 2,7% da taxa líquida do respetivo imposto.
Também foi aprovada uma redução da taxa do IMI a aplicar ao prédio ou parte de prédio destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado
familiar e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes
que compõem o respetivo agregado familiar. O IMI Familiar estabelece uma dedução de
20, 40 e 70 euros em função do número de dependentes com, respetivamente, 1, 2 e 3 ou
mais dependentes.
Foi ainda considerada a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do núcleo antigo de
Alcochete, assim como as áreas urbanas dos núcleos antigos das freguesias de Samouco
e São Francisco como áreas objeto de operações de reabilitação urbana e de combate à
desertificação.
Nas referidas áreas é fixada uma redução de 30% na taxa a aplicar nos prédios urbanos
que sejam objeto de “ações de reabilitação”. Foi também aprovado que seja elevada ao
triplo a taxa aplicável aos prédios em ruínas e uma majoração de 30% à taxa a aplicar aos
prédios degradados.#

2018

0,445% + IMI Familiar

2019

0,425% + IMI Familiar

2020

0,399% + IMI Familiar

2021

0,38% + IMI Familiar

2022

0,37% + IMI Familiar *

“Os documentos previsionais reforçam as capacidades autárquicas para respondermos com eficácia e responsabilidade social aos desafios que também a pandemia nos
coloca e, da nossa parte, continuaremos a agir proativamente com a criatividade e a
resiliência necessárias para superarmos as dificuldades, para servirmos os cidadãos e
o município com espírito de missão e, assim, continuarmos com esperança e redobrada energia a trabalhar todos os dias”, concluiu Fernando Pinto.#

Número de dependentes

Dedução fixa
em euros

1

20

2

40

3 ou mais

70

Derrama
À semelhança do ano anterior foi aprovado o lançamento de uma taxa reduzida de derrama
de 0,5% para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse €150.000.
Foi igualmente aprovado para o ano de 2022 o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre
o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável
nesse território.#

Anos

Reduções

2018
2019
2020

Derrama reduzida de 1% para os sujeitos passivos com um volume
de negócio no ano anterior que não ultrapasse os €150.000 + derrama
geral de 1,5%

2021
2022

Derrama reduzida de 0,5% para os sujeitos passivos com um volume
de negócio no ano anterior que não ultrapasse os €150.000 + derrama
geral de 1,5%

*Esta redução representa um decréscimo de 2,7% da taxa líquida do respetivo imposto
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Participação Variável
no IRS
O município de Alcochete mantém uma participação variável de 4% no IRS dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano de 2022. “O nosso objetivo, a exemplo do ano transato, é mantermos uma
participação de 4%, devolvendo aos munícipes 1% dessa receita. Esta medida apenas vai
ser repercutida no orçamento de 2023 e estimamos uma redução da receita de €170.000”,
referiu Fernando Pinto.#

Anos

Taxas

Receita em euros

2019

5%

1.464.525

2020

5%

1.653.724

2021

4%

1.699.475

2022

4%

1.428.502

Imposto Único
de Circulação (IUC)
“Este imposto tem vindo a sofrer algumas alterações e orçámos uma receita para 2022
de €509.173, muito aquém do que é o nosso investimento na rede viária”, explicou o
presidente da câmara.#
Anos

Receita em euros

2018

473.753,66

2019

502.370,95

2020

500.493,00

2021

528.960,00 (estimativa)

2022

509.173,00 (orçamento)

Imposto Municipal
sobre a Transmissão
Onerosa de Imóveis (IMT)
“O IMT também tem sofrido, ao longo dos últimos quatro anos, várias oscilações. Olhámos
para o histórico com prudência, com precaução e criámos para 2022 uma estimativa desta
receita na ordem dos €4.109,033”, disse o autarca.#

Sabia que de acordo
com os CENSOS 2021*…
População residente em Portugal: 10.347.892 habitantes (-2% do que 2011)
População residente no concelho de Alcochete: 19.148 habitantes (+9% face a
2011 – Alcochete está em 4º lugar na lista dos municípios portugueses que registaram
aumento populacional).
Taxa de desemprego em Portugal em setembro de 2021: 6,1% (-1,9 que na mesma
data do ano anterior)

Anos

Receita em euros

2018

4.279.879,19

2019

2.403.506,69

2020

3.095.593,58

2021

5.730.730,00 (estimativa)

2022

4.109.033,00 (orçamento)

Taxa de desempregados em Alcochete inscritos no IEFP no final de 2020: 3,9%
(-1,9% que a média nacional)
População ativa residente no concelho de Alcochete: 67,2 (+ 3% que a média nacional)
O comércio por grosso e a retalho é o setor predominante com mais trabalhadores
ao serviço, representando 28,9% do total do concelho.
No que diz respeito ao tecido empresarial, em 2020 foram constituídas 62 novas empresas e encerradas 16. Alcochete conta agora com 983 empresas ativas, sendo que
estão registadas 1979 empresas.#
*resultados preliminares
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Município continua a investir
na requalificação do parque escolar
Samouco terá nova escola de 1.º ciclo

EB n.º 1 do Monte Novo abriu este ano letivo

A Escola Básica do 1.º Ciclo do Samouco está a ser objeto de uma requalificação global do interior e exterior do edifício, que representa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros.
De acordo com o vereador com o pelouro de Empreitadas, Pedro Lavrado, as instalações do
equipamento escolar eram manifestamente insuficientes para as funções e exigências atuais.
“A ampliação da Escola Básica do Samouco e do Polidesportivo é o exemplo daquilo que é
a nossa grande paixão, a educação”, referiu Fernando Pinto, presidente da câmara. O projeto
constitui-se como um motivo de orgulho para o executivo que está a renovar o parque escolar
do concelho desde 2019. A vereadora Maria de Fátima Soares afirmou em reunião que este
é “um projeto digno que nos honra” e que visa proporcionar melhores condições para quem
aprende e para quem leciona. Para além do aumento da capacidade do estabelecimento de ensino para 150 crianças, o edifício vai dispor de uma cantina renovada, novas redes de eletricidade, de abastecimento de água e de águas residuais, de uma rede de incêndios, ar condicionado,
novas janelas em alumínio com vidro duplo. A acessibilidade está a ser melhorada através da
inclusão de elevador e rebaixamento de pisos e rampas. A intervenção conta também com novas instalações sanitárias, espaços de arrumação, uma biblioteca, uma sala para CAF, uma sala
de professores e a criação de uma área dedicada à educação plástica nas quatro salas de aula
existentes. O espaço de recreio será um dos espaços preferidos das crianças que também está
a ser requalificado à imagem dos mais pequenos.#

Já requalificada e ao serviço da comunidade escolar, a Escola Básica n.º 1 de Alcochete, Monte
Novo, entrou em funcionamento no corrente ano letivo totalmente remodelada e ampliada.
A escola dispõe agora de uma nova cobertura, uma área de recreio e polidesportivo renovados.
E além dos espaços exteriores, o estabelecimento de ensino conta com uma sala polivalente/
refeitório com capacidade para 85 crianças, novas instalações sanitárias, duas copas, arrecadações para produtos de limpeza e materiais de ensino e, ainda, duas rampas de acesso para
pessoas com mobilidade condicionada.
“Uma obra com marca e que irá perdurar na próxima década, com mais conforto, com novas
condições não só para quem ensina, mas também para quem aprende”, referiu o presidente da
câmara, Fernando Pinto. “Este é um projeto que nos orgulha muito, é muito importante para
mim enquanto professora e vereadora da Educação”, sublinhou a vice-presidente do município, Maria de Fátima Soares.
Renovada em duas fases, a primeira em 2019, esta obra representa um investimento que ascende os seiscentos mil euros.#

Autarquia reabilita espaço
verde na Quebrada Norte

Com um investimento de cerca de 240 mil euros, a câmara municipal está a recuperar o espaço verde da Quebrada Norte, que estava bastante degradado e que brevemente será aberto
ao público.
“O espaço estava completamente abandonado e cheio de ervas, o parque infantil, que muitas
pessoas nem sabiam que existia, estava completamente degradado”, recorda o vereador Pedro
Lavrado, que acrescenta: “Não existia um espaço de lazer com condições onde as pessoas que
residem aqui pudessem estar, passear e brincar com os seus filhos”.
A intervenção teve por objetivo assegurar o caráter lúdico e pedagógico do espaço, melhorando as suas condições de conforto e segurança, através da delimitação de caminhos pedonais, a
colocação de mesas e bancos, a definição de espaços verdes, a implementação de um parque
infantil, e ainda a recuperação da linha de água.
Depois de uma extensa operação de limpeza, o pavimento existente foi recolocado e na zona
da entrada foi colocado um novo pavimento em calçada, assim como criada uma zona para piqueniques, adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, onde existem também equipamentos
para resíduos sólidos urbanos e um ecoponto.
O mobiliário urbano é integralmente fabricado em plástico reciclado, com garantia de maior durabilidade, resistência às condições meteorológicas e sem exigências de manutenção, nomeadamente dos
bancos de jardim, mesas de piquenique, assim como das duas pontes que asseguram as travessias na
linha de água.

As árvores existentes foram preservadas, mas também foram plantadas novas espécies arbóreas e arbustos, e instalado um novo sistema de rega.
O parque infantil é totalmente novo, equipado com novos brinquedos, instalados sobre pavimento de segurança amortecedor, e no seu perímetro foi colocada uma vedação de forma a
garantir a sua utilização em segurança.
Foi ainda instalada uma rede de iluminação pública com tecnologia LED que garante ao espaço uma melhor iluminação.#

Requalificação permitiu
criar espaço polivalente
Inaugurado no dia 17 de dezembro último, após uma intervenção estrutural profunda, o
Mercado Municipal é atualmente um espaço moderno, que integra um espaço polivalente e
dispõe de boas condições de conforto, higiene e segurança.
A modernização do Mercado Municipal de Alcochete teve um custo total de €240.682 e teve o
apoio financeiro da União Europeia no montante de €58.451,12.
Localizado no centro da vila, o mercado é agora um espaço revitalizado, multifuncional e, adaptado às
novas dinâmicas socioculturais. “O Mercado Municipal encontrava-se bastante degradado, com vários problemas ao nível da cobertura, ainda em fibrocimento, e ao nível da higiene e salubridade, o que
tornava esta infraestrutura potencialmente perigosa”, refere o vereador com os setores de Empreitadas
e de Projeto, Reabilitação e Imagem Urbana, Pedro Lavrado.
Diversificar as atividades desenvolvidas, tornar o espaço aprazível e cómodo para os seus
comerciantes e visitantes, foram alguns dos objetivos da intervenção, que possibilitou a rea-

bilitação total do interior do edifício, que tem agora uma nova cobertura, com várias entradas
de luz natural, oito bancas nos espaços laterais, uma área central livre e ampla, arrumos, arca
frigorífica, instalações sanitárias, um gabinete administrativo e uma mezzanine que irá receber
exposições e outras atividades culturais.
O Mercado Municipal está aberto de terça-feira a sábado das 07h00 às 13h00. Aproveite para
conhecer o novo espaço e apoiar o comércio local.#
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Autarquia reabilita
entrada de Alcochete

A requalificação das avenidas 5 de Outubro e Canto do Pinheiro está a decorrer com a renovação e ampliação da rede de saneamento, seguindo-se a execução das redes subterrâneas de
água, eletricidade, gás e telecomunicações.
A empreitada decorre entre o limite do empreendimento Tagus Bay e a rotunda do Freeport,
inclui também a construção de uma ciclovia, a requalificação da rede viária com substituição e
harmonização dos pavimentos, a construção de passeios e ainda a plantação de árvores e arbustos, para além da instalação de mobiliário urbano, nomeadamente bancos, bebedouros, estacionamento para bicicletas, abrigos, ecopontos e equipamentos para a prática de atividade física.
Durante o período de intervenção, com duração de um ano, o trânsito nas avenidas 5 de Outubro
e Canto do Pinheiro está condicionado a moradores e clientes dos estabelecimentos comerciais
e todo o restante trânsito deverá circular pela Rua dos Damascos, contornando a Urbanização
da Quebrada e entrada na vila pela Rua do Láparo. Deverá também ser privilegiada a circulação rodoviária pela Estrada Real, Rua dos Alecrins e Rua do Láparo.
Orçada em €1.804.915,63 + IVA e comparticipada pela União Europeia (FEDER) no montante
de €785.216,32, esta empreitada visa melhorar a segurança rodoviária, reduzir os níveis de ruído da circulação automóvel e melhorar as condições de deslocação em modos suaves através
da criação de vias pedonais e de uma ciclovia.
Para o vereador Pedro Lavrado, trata-se “de uma obra de grande envergadura que irá trazer
grandes constrangimentos de circulação, principalmente aos residentes”. O autarca apela assim à “compreensão e bom senso” de todos para uma obra que vai “valorizar muito a entrada
da vila de Alcochete”.
“Ficará com certeza uma entrada muito mais agradável e com maior mobilidade e com a construção da ciclovia e de novos passeios será possível circular em segurança de bicicleta e a pé entre a
Avenida 5 de Outubro e o Freeport”, disse o autarca com o pelouro das Empreitadas.
“Há muitos anos que esta entrada não beneficiava de uma intervenção de grande envergadura.
Todas as infraestruturas de subsolo vão ser completamente substituídas e é uma obra que vai
servir toda a população de Alcochete”, sublinhou o autarca.#

Espaço exterior do Fórum
em fase de conclusão
Está em fase de conclusão a empreitada de requalificação do espaço envolvente ao Fórum
Cultural de Alcochete, seguindo-se a intervenção de reabilitação do exterior do edifício, beneficiando as duas intervenções de um apoio financeiro da União Europeia no âmbito do FEDER no
valor de €372.304,25.
Localizado na Praça da Cultura, o Fórum é um ponto de referência cultural e um polo de atração para o lazer, que na sequência desta intervenção integra um anfiteatro, que possibilita a
realização de diferentes iniciativas ao ar livre.
Esta intervenção representou um investimento do município de €768.839,39 + IVA e contemplou a criação de um espaço verde amplo composto por um prado, por espaços de clareira
e zonas pontuais com árvores, arbustos e arrelvamento. Foram ainda executados caminhos
pedonais, escadas, rampas de acessibilidade, e bancadas e muros criados com peças modulares de betão.
A obra incluiu a requalificação do poço existente e respetiva nora junto à entrada do edifício,
através da preservação do pavimento existente e a colocação de uma estrutura metálica de
proteção do poço.
O parque de estacionamento também foi objeto de intervenção com a criação de mais lugares de
estacionamento, assim como o acesso pedonal ao edifício que foi remodelado de modo a contemplar uma cota mais elevada, de pendente suave, eliminando assim a necessidade de existência
da atual escada.
Segue-se agora a reabilitação exterior do edifício do Fórum que, devido à sua localização,
está exposto a um ambiente salino e ventoso, sendo necessário intervir nas fachadas exteriores
(paredes, elementos metálicos e caixilharia) com obras de conservação e restauro e, em casos
extremos, de substituição. Esta empreitada tem um custo de €147.825,92 e um prazo de execução de 90 dias.#

Polidesportivo do Valbom
aberto à população
O concelho de Alcochete dispõe de uma nova infraestrutura desportiva, o polidesportivo do
Valbom, que foi inaugurado a 2 de outubro de 2021.
A requalificação do polidesportivo incluiu a colocação de uma tela tensionada como cobertura,
o que permite a sua utilização durante todo o ano, bem como a requalificação do espaço adjacente com a renovação da iluminação pública, a colocação de mobiliário urbano e de equipamentos de manutenção e exercício físico e a criação de novos espaços verdes.
Esta obra teve um custo total de €724.147,95 e beneficiou de uma comparticipação financeira
do Programa Operacional Lisboa 2020 no montante de €344.380,17.
A tipologia do polidesportivo permite a prática de modalidades como o futsal, andebol e basquetebol e permite também o seu uso para todo o tipo de aulas de educação física e desporto,
podendo ainda incluir o ensino/treino de outras modalidades individuais ou coletivas.

Para a sua utilização, mediante reserva, as associações e os particulares poderão proceder ao
seu aluguer através do e-mail do setor de Desporto, Juventude e Movimento Associativo (dis.
sd@cm-alcochete.pt) ou diretamente no local, junto dos serviços do pavilhão de Alcochete.
O polidesportivo do Valbom funciona de segunda a sexta, das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às
23h00 e ao sábado, das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00.#

Município investe
na eficiência energética
A Piscina Municipal está a ser objeto de uma intervenção que visa a implementação de uma maior
eficiência energética, e que representa um investimento do município de €488.869,58 + IVA.
Esta empreitada tem como objetivo principal a promoção da melhoria do desempenho energético
do edifício e dos diferentes equipamentos e sistemas, bem como a implementação de um conjunto de medidas e programas com viabilidade técnico-económica na ótica da utilização racional de
energia que permita reduções não só na fatura energética, mas também nas emissões de dióxido
de carbono.
A intervenção inclui a substituição dos vãos envidraçados, aplicação de isolamento térmico no
exterior do edifício, intervenção na cobertura, construção de uma pala de sombreamento na nave,
instalação de uma purificadora e de uma unidade de tratamento de ar, reestruturação das unidades
de tratamento térmico, reparação e substituição de tubagens, revisão do sistema e controlo das
bombas, alteração do sistema de distribuição das águas quentes e sanitárias, instalação da cen-

tral solar térmica com novos painéis e de um sistema de gestão técnica e sistema de registo da
cobertura automática do plano de água, montagem de luminárias LED e a instalação do sistema
fotovoltaico para a ligação da rede elétrica do edifício em regime de autoconsumo.#
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Bombeiros Voluntários
festejam 73.º aniversário
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete celebrou, no dia 31 de
outubro, o 73.º aniversário.
Durante a sessão solene, no pavilhão da Escola Básica 2, 3 El Rei D. Manuel I, muitos foram
os elogios endereçados à corporação, pela dedicação de cada um dos elementos no desempenho da missão de socorro no concelho. “São estes os meus heróis e heroínas com um extraordinário espírito de voluntariado, solidariedade e sobretudo de elevada responsabilidade, que
se entregam à nobre causa de ajudar e salvar o próximo”, enalteceu o presidente da câmara. O
autarca reconheceu as carências sentidas pela associação, impulsionadas pela pandemia e enalteceu a relação de cooperação com o município que trabalha com os bombeiros “no coração,
buscando soluções e melhores condições”, referiu Fernando Pinto.
A sessão contou ainda com o batismo de três viaturas, pelo padre Adelino Prata, nomeadamente, uma ambulância de transporte múltiplo destinada a doentes não urgentes, uma embarcação
de reconhecimento e transporte, destinada ao socorro náutico, e ainda, uma ambulância de
socorro destinada à emergência pré-hospitalar, oferecida pela autarquia, que está ao serviço da
população desde maio de 2021. O município ofereceu também três equipamentos de proteção
individual compostos por casaco, calças e colete, e ainda, um apoio financeiro no montante de
€3.000,00 para aquisição de equipamentos de proteção individual.#

Idosos com apoio
nos medicamentos

Município atribui
bolsas a estudantes

A câmara municipal disponibiliza uma verba de €25.000 para comparticipar as despesas com a medicação a 100 idosos durante o ano 2022, no âmbito do Programa de
Comparticipação de Medicamentos a Idosos Carenciados (PCMIC).
Os idosos do concelho podem candidatar-se a este apoio financeiro até ao dia 28 de
fevereiro e para tal devem contactar o setor de Desenvolvimento Social da autarquia
sito na rua do Mercado, em Alcochete, ou através do tel.: 212 348 646.
O PCMIC tem como objetivo apoiar a aquisição de medicamentos, adquiridos com
receita médica do SNS, aos munícipes residentes no concelho, com idade igual ou
superior a 65 anos e que se encontrem em situação de comprovada carência económica, isto é, cujos rendimentos mensais per capita não ultrapassem 80% da RMN
do ano civil.#

No âmbito do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
“Alcochete Educa”, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 15 bolsas de estudo no presente ano letivo, que totalizam um apoio financeiro no valor de €9.200.
Na reunião de 5 de janeiro, a vereadora com o pelouro da Educação salientou que a referida
atribuição de bolsas entrou em vigor este ano e que foram contemplados com o 1.º escalão
(valor unitário de €697) 12 estudantes, com o 2.º escalão (€348,5) dois estudantes e com o 3.º
escalão (€139,4) um estudante.
Para Maria de Fátima Soares, trata-se de “uma medida excecional e é uma medida de alívio
para as famílias”, dirigida à classe média e baixa, tendo em conta que os estudantes de famílias
com rendimentos mais baixos são abrangidos pelas bolsas da DGESTE.
A autarca manifestou ainda a expetativa de que para o próximo ano letivo concorram mais
estudantes. “Caminhamos no rumo certo, queremos pessoas mais formadas e queremos dar
iguais oportunidades a todos”, disse.#

Centro de Vacinação funciona no Fórum Cultural
Desde o passado dia 5 de janeiro que o Centro de Vacinação
Covid-19 está a funcionar no Fórum Cultural de Alcochete,
onde a autarquia garante, em parceria com o ACES Arco
Ribeirinho, que o processo de vacinação decorre com normalidade e em segurança.
Até ao dia 9 de fevereiro foram vacinados 5908 munícipes,
num processo fácil e acessível a todos: “Iremos seguramente
ultrapassar esta adversidade e creio que as vacinas, a primeira, a segunda e agora esta terceira dose (…) são importantes
para que possamos ultrapassar com sucesso esta situação”,
refere o presidente da câmara.
“A câmara municipal continua a assegurar, através dos
Bombeiros Voluntários de Alcochete, o transporte dos munícipes do concelho para o centro de vacinação. Este serviço
é articulado com o setor de Desenvolvimento Social e Saúde
do município e de acordo com o critério de mobilidade que
se encontra em vigor”, sublinha Fernando Pinto.
Desde o início da pandemia, a autarquia assegurou transporte
a 491 munícipes para o centro de vacinação, anteriormente
instalado no Pavilhão Desportivo de Samouco.
Os munícipes que necessitem de transporte devem solicitá-lo
ao setor de Desenvolvimento Social e Saúde através do tel.:
212 348 646.#
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Autarquia investe na mobilidade urbana
Em funcionamento apenas há três meses, o sistema de bicicletas publicas de
Alcochete tem mais de 140 utilizadores frequentes, mais de 850 viagens realizadas e uma média de dez utilizadores diários.
O projeto arrancou no dia 18 de novembro com o objetivo de promover o uso
da bicicleta, por se tratar de uma opção de transporte rápido, flexível, saudável, prático e acessível à maioria da população.
A aceitação por parte dos munícipes tem sido muito positiva, sendo que quem
visita Alcochete também tem utilizado as bicicletas públicas para percorrer de
uma forma diferente as ruas da vila.
Nesta fase inicial, as bicicletas estão disponíveis apenas na vila de Alcochete,
mas está prevista a sua disponibilização nas freguesias de São Francisco e
do Samouco, “por forma a enriquecer a experiência de quem nos visita e, de
quem pretende desfrutar das magnificas paisagens do concelho”, avançou a
vereadora com o pelouro de Desporto, Juventude e Movimento Associativo,
Maria de Fátima Soares. “Prevemos que brevemente e, com a chegada da
primavera e do verão, o sistema seja mais utilizado por aqueles que visitam
Alcochete”, acrescentou.
A utilização das bicicletas está limitada a um período máximo de quatro horas e a cidadãos com 14 ou mais anos de idade. Para aderir basta realizar um
registo prévio no setor da Juventude ou no Posto de Turismo, localizados
no edifício da Escola Conde Ferreira (Jardim do Rossio), no largo Barão de
Samora Correia, em Alcochete.#

Corrida de São Silvestre
supera expetativas

Numa organização da autarquia, a primeira edição da Corrida São Silvestre de Alcochete, que se realizou no
dia 11 de dezembro, foi um sucesso e os 230 participantes inscritos, superaram todas as expetativas.
“Este é um sinal de que as pessoas necessitam imenso de se divertir, de sair um pouco e de praticar exercício.
Abrimos 230 vagas e no dia 1 de dezembro já estavam esgotadas: 130 para a caminhada, de 5km, e 100 para
a corrida, de 10km”, explica Maria de Fátima Soares, vereadora com o pelouro da Juventude e Desporto, que
sublinha: “foi para nós um enorme orgulho proporcionarmos aos nossos munícipes e aos participantes em
geral, uma prova desportiva de grande qualidade”.
Os lugares cimeiros do pódio, na prova dos 10km, foram ocupados pela atleta Micaela Santos, da equipa
Arrábida Obstacle Runners, e em masculinos por João Jesus, da equipa Amiciclo Grândola.
Quanto ao regresso da São Silvestre as expetativas são elevadas e a vontade é de que o evento se repita novamente em Alcochete, em 2022, com um maior número de participantes.#

Validação de passe
Navegante na Biblioteca
Com a introdução do novo cartão de transporte Navegante na Área Metropolitana de Lisboa
é agora possível obtê-lo na Biblioteca de Alcochete, onde para o efeito está instalada uma
máquina para carregar e validar os passes. Lembramos que a Biblioteca, a funcionar na rua
Professor Leite da Cunha, na vila de Alcochete, está aberta à terça-feira, das 14h00 às 21h00 e
de quarta-feira a sábado, das 10h30 às 18h30.
A empresa gestora dos transportes, a TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, e os municípios que a integram apelam à utilização dos transportes públicos como sinónimo de um
comportamento sustentável.
Existem dois tipos de cartões Navegante: o personalizado para uma utilização mais frequente
e o ocasional para uma utilização pontual do transporte público.#

OS PASSES NAVEGANTE TÊM OS SEGUINTES PREÇOS:
- Navegante municipal: €30
- Navegante metropolitano: €40
- Navegante 12 anos: grátis
- Navegante +65: €20
- Navegante municipal família: €60
- Navegante metropolitano família: €80
O passe Navegante é válido nos 18 municípios que integram a AML.
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DELIBERAÇÕES
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 18 DE AGOSTO DE 2021
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 18 de agosto, foram aprovados os
seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente:
- Regulamento do Cartão + do Município de Alcochete;
- Regulamento do Mercado Municipal do Concelho de Alcochete;
- Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Recuperação do Espaço Verde – Quebrada Norte – Alcochete –
Proc.º I-09/21/CP:
Aprovação do Relatório Final e Decisão de Adjudicação;
Aprovação de Minuta do Contrato;
Delegação de competências no senhor presidente da câmara para
notificação da decisão de adjudicação e Minuta do Contrato.
Proposto pelo senhor vereador Pedro Sérgio Martins
Ferreira Lavrado:
- Projeto de Execução da Reabilitação do Edifício do Albergue da
Juventude.
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, 19 de agosto de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 1 DE SETEMBRO DE 2021
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 01 de setembro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
– Projeto de Execução – “Requalificação da rua de Vale de
Figueira”;
– Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Requalificação da Rua de Vale de Figueira” – Proc.º I-18/21/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 de contrato;
– Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
– Aprovação do Anúncio do procedimento em “Diário da
República”.
– Procedimento de Concurso Público para “Aquisição de bens
alimentares para os refeitórios escolares, durante o ano de 2022” –
Encargos plurianuais;
– Procedimento de Consulta Prévia para “Aquisição de Viatura
Elétrica em Regime de Locação Operacional” – Encargos plurianuais
– Revisão aos Documentos Previsionais 2021:
– 4.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e às Grandes
Opções do Plano (PPI e AMR) de 2021.
– Encerramento de contas bancárias;
– 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021;
– Alienação de parcela de terreno sita na rua Maria Teresa de
Noronha, Alcochete;
– Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios –
Aprovação na Assembleia Municipal.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Maduro
Gregório Soares:
– Atribuição de Ação Social Escolar.
– Atribuição de apoio na comparticipação de medicamentos no
âmbito do PCMIC;
– Atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do Ensino Superior
para o ano letivo 2021/2022.

Proposto pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto:
– Isenção de taxas – Fórum Cultural de Alcochete – Debate
Autárquicas 2021 – Alcochete.
Atribuição de apoios financeiros:
– Apoio no âmbito do Programa Municipal de Apoio
Extraordinário ao Movimento Associativo - Vulcanense Futebol
Clube: €1.500,00
E para constar se lavrou o presente edital, e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Idália Bernardo, coordenadora técnica, o subscrevi.
Paços do concelho de Alcochete, 02 de setembro de 2021
O PRESIDENTE,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 15 DE
SETEMBRO DE 2021
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 15 de setembro, foram aprovados os
seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
– Procedimento de Concurso Público para a “Aquisição de Bens
Alimentares para os Refeitórios Escolares durante o ano de 2022” –
Proc.º n.º 946/21/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 de contrato;
– Aprovação do anúncio do procedimento.
– Procedimento de Concurso Público para “Aquisição de Bens
Alimentares para os Refeitórios Escolares durante o ano de 2022” –
Encargos plurianuais – Correção.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Maduro
Gregório Soares:
– Atribuição de Ação Social Escolar;
– Atribuição de apoio na comparticipação de medicamentos no
âmbito do PCMIC;
– Projeto “MicroNinho Jovem Empreende – Incubadora e Oficina
Social” – Parceria com o município de Alcochete.
Proposto pelo senhor vereador Pedro Sérgio Martins
Ferreira Lavrado:
– Auto de Receção Provisória das Obras de Urbanização e Redução
da Caução no âmbito do processo de obras de loteamento N.º
LU.1/2018 – Alvará n.º 1/2019.
Atribuição de apoios financeiros:
– Apoio atividade pontual no âmbito do Programa Municipal
de Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo – Grupo
Desportivo Alcochetense: €580,00.
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 setembro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 23 DE OUTUBRO DE 2021
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 23 de outubro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
– Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente
da Câmara;
– Fixação de vereadores em regime de tempo inteiro nos termos
do n.º 2, do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na
redação atual;
– Periodicidade das Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal;
– Aprovação das Atas em Minuta;
– Deliberação de 12 maio de 2021 sobre a limitação de lugares nas
reuniões do Órgão Colegial Executivo do Município – Cessação
de efeitos;
– Atribuição de Ação Social Escolar.
Atribuição de apoios financeiros:
–Associação Heróis e Espadachins – Jornadas Oncológicas – Centro
de Apoio ao Doente Oncológico (C.A.D.O.): €1.000,00
–Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete:
€3.000,00.
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, 25 de outubro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 03 DE
NOVEMBRO DE 2021
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 03 de novembro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
– Aceitação de cedência do Direito de Superfície - Retificação da
minuta aprovada em reunião de 21 de julho de 2021;
– Representação da Câmara Municipal, dos eleitos com funções a
tempo inteiro, nas diversas entidades a que se refere a alínea oo), do
n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro;
– Processo Disciplinar n.º 5/2019 – Proposta de Decisão de
Relatório Final.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Isenção do pagamento de refeições escolares aos alunos
beneficiários de Escalão B de Ação Social Escolar;
– Atribuição de Ação Social Escolar.
Proposto pela senhor vereador Pedro Lavrado:
– Empreitada de “Conclusão das obras de Urbanização do Alvará
n.º 2/2006 da Errepê – Promoção Imobiliária, Lda.” – Proc. I-01/15
- Homologação do Auto de Receção Definitiva e devolução de
valor retido;
– Empreitada de “Reabilitação de Equipamento de Utilização
Coletiva - Polidesportivo de Alcochete” – Proc. I-50/19 - Prazo
de execução;
– Empreitada de “Ampliação da Escola Básica do Monte Novo”,
Processo I-30/20 - Prazo de execução;
– Empreitada de “Arranjo paisagístico do espaço envolvente
ao Fórum Cultural de Alcochete”, Processo I-36/20 - Prazo
de execução;
– Empreitada de “Requalificação da Igreja da Misericórdia de
Alcochete - Conservação e Restauro das Coberturas”, Processo
I-08/21 - Prazo de execução.
Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Maduro:
– Recurso a reserva de recrutamento interna de um assistente
operacional na área de logística;
– Recurso a reserva de recrutamento interna de dois assistentes
técnicos na área administrativa, para a DAGR e para DISU;
– Abertura de procedimento concursal para 5 técnicos superiores.
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.

17

FEV. 2022 TRIMESTRAL

DELIBERAÇÕES
Paços do concelho de Alcochete, 04 de novembro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 17 DE
NOVEMBRO DE 2021
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 novembro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
– Atualização da Política de Incorporações do Museu Municipal de
Alcochete;
– Atribuição do valor das parcelas do domínio privado municipal
sitas em São Francisco;
– Normas de Participação – Mercado de Natal;
– Normas de Participação – Passaporte do Comércio Local.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Isenção de pagamento Sala Multiusos da Biblioteca – Associação
de Desportos Aventura – Escapada Verde;
– Prorrogação do prazo de candidaturas para atribuição de Bolsa de
Estudo a estudantes do Ensino Superior;
– Atribuição de Ação Social Escolar.
Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
–Empreitada de “Execução de obra de Manutenção dos Reservatórios
de Água do Batel” – Proc. DAS-01/10 – Homologação do Auto de
Receção Definitiva e Devolução de Garantia Bancária.
Proposto pela senhora vereadora Ana Maduro:
– Recurso a reserva de recrutamento interna de um assistente
operacional, na área da educação, no regime de contrato de trabalho
a termo incerto (DIS);
– Recurso a reserva de recrutamento interna de três assistentes
operacionais: 1 Asfaltador (DOME), 1 Limpeza de Edifícios
Municipais e 1 Higiene Urbana (DISU).
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, 18 de novembro de 2021
O PRESIDENTE,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 02 DE
DEZEMBRO DE 2021
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 02 de dezembro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
–Autorização de venda de parcelas do domínio privado municipal,
sitas em São Francisco;
–Procedimento de Concurso Público para a “Empreitada de
Requalificação da rua de Vale de Figueira” – Proc.º I-18/21/CP:
–Aprovação do Relatório Final e Decisão de Adjudicação;
–Aprovação de Minuta de Contrato;
–Delegação de Competências no senhor presidente da câmara para
notificação da Decisão de Adjudicação e Minuta de Contrato.
–Empreitada de Promoção da Eficiência Energética na Piscina
Municipal de Alcochete – Proc.º I-49/20/CP:
–Aprovação da Modificação Objetiva ao Contrato;
–Aprovação da Prorrogação do Prazo de Execução da Obra;
–Notificação ao Empreiteiro.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Atribuição de Ação Social Escolar.
Atribuição de apoios financeiros:
– Atribuição de Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São João Baptista de Alcochete: €2.500,00;
–Atribuição de Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Brás: €2.500,00.
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, 03 de dezembro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2021
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
extraordinária, realizada em 09 de dezembro, foram aprovados os
seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
– Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos,
Atividades Mais Relevantes Para os Anos de 2022 – 2026,
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Para os Anos de 2022 2026 e Mapa de Pessoal Para o Ano de 2022;
– Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a cobrar no
ano de 2022;
Delimitação dos núcleos antigos das freguesias do concelho, objeto
de operações de reabilitação urbana e combate à desertificação;
Fixação de taxas do IMI e situações de respetiva Majoração e
redução para os núcleos antigos das freguesias do concelho de
Alcochete;
– Lançamento de Derrama para 2022;
– Participação Variável no IRS para o Ano de 2023;
– Encerramento de Contas Bancárias;
– Alteração da reunião de Câmara de 15 de dezembro de 2021 e
aprovação da calendarização para o ano de 2022;
– Procedimento de Concurso Público para a “Aquisição de Bens
Alimentares para os Refeitórios Escolares, Durante o Ano de 2022”
– Proc. n.º 946/21/CP:
– Aprovação do Relatório Final e Decisão da Adjudicação;
– Aprovação de Minuta de Contrato
Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Madeira Maduro:
–Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais (ROSM);
–Recurso a reserva de recrutamento interna de quatro assistentes
operacionais na área de espaços verdes;
–Recurso a reserva de recrutamento interna de um assistente
operacional na área de asfaltador (DOME).

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 dezembro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
– Atribuição de Ação Social Escolar.
Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
– Atualização de tarifário dos serviços de fornecimento de água e
recolha de águas residuais e de resíduos para o Ano de 2022.
Atribuição de apoios financeiros:
– A Atribuição de Apoio Financeiro à ABRIGO: Associação
Portuguesa de Apoio à Criança: €3.000,00;
–Atribuição de Apoio Financeiro à Associação
GILTEATRO: €500,00
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, 23 de dezembro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 05 DE JANEIRO DE 2022
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 extraordinária,
realizada em 09 de dezembro, foram aprovados os seguintes assuntos:
Proposto pelo senhor presidente da câmara:
–Ratificação do despacho n.º 01/2022, de 03 de janeiro Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal para o Ano 2022;
–Regulamento de Fundos de Maneio e Constituição de Fundos de
Maneio para o ano de 2022;
–Contrato de doação de uma peça de Amélia Maria Ribeiradio Russo;
–Atribuição de Medalhas no âmbito do 124.º Aniversário da
Restauração do Concelho.
Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–Atribuição de Ação Social Escolar.
–Bolsas de estudo “Alcochete Educa” – lista definitiva de seriação
de candidatos;
–Isenções e Reduções de pagamento de taxas para o Movimento
Associativo em 2022.

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

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
–Empreitada de “Requalificação e ampliação da Escola Básica do
Samouco”, Processo I-28/20 – Prazo de execução;
–Empreitada de “Arranjo paisagístico do espaço envolvente ao
Fórum Cultural de Alcochete”, Processo I-36/20– Prazo de execução.

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, 10 de dezembro de 2021

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

Paços do concelho de Alcochete, 06 de janeiro de 2022
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2021

Todos os editais e atas estão disponíveis para consulta no site
da Câmara Municipal de Alcochete em www.cm-alcochete.pt
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JORNAL DO MUNICÍPIO

DEMOCRACIA
Na reunião de 19 de novembro de 2021, a Assembleia Municipal de Alcochete procedeu à eleição de representantes para diversos organismos
e aprovou a delegação no presidente de câmara da competência para autorizar compromissos plurianuais. Na reunião de 18 de dezembro, a
Assembleia aprovou os documentos previsionais, com destaque para os impostos, o Orçamento e Mapa de Pessoal para 2022.
BANCADA DO PARTIDO
SOCIALISTA
Na reunião de 19 de novembro de 2021, no período da ordem
do dia, na eleição do presidente de Junta de Freguesia, e seu
substituto, para delegado ao XXV Congresso da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, foi eleito, por escrutínio
secreto, com 16 votos favoráveis, 5 votos contra e 3 votos em
branco, João Santos, presidente da Junta de Freguesia de São
Francisco, e como substituto Leonel Fina, presidente da Junta
de Freguesia do Samouco.
Na eleição de representantes da Assembleia Municipal no
Conselho Municipal de Juventude, o presidente da Assembleia,
Mário Catalão Boieiro, propôs que fosse votada uma lista única o
que foi aceite. A deputada Ana Lúcia Maduro indicou Ana Teresa
Condelipes como representante do PS, o que foi aprovado por
escrutínio secreto com 23 votos favoráveis e um voto em branco.
Na eleição do presidente de Junta de Freguesia para o Conselho
Municipal de Educação, a deputada Ana Lúcia Maduro indicou a presidente da Junta de Freguesia de Alcochete, Maria
Manuel Maduro, que foi eleita por escrutínio secreto com 15
votos favoráveis, 5 votos contra e 4 votos em branco.
Na eleição do presidente de Junta de Freguesia para a Comissão
Municipal de Defesa da Floresta contra os Incêndios, foi eleito Leonel
Fina, presidente da Junta de Freguesia do Samouco, por escrutínio
secreto, com 15 votos a favor, 5 votos contra e 4 votos em branco.
Na eleição do representante da Assembleia para a Comissão
Concelhia de Saúde de Alcochete, Ana Lúcia Maduro indicou
como representante do PS Carlos Correia, que foi eleito por
escrutínio secreto com 15 votos favoráveis, registando-se 5
votos em Orlando Gomes e 4 votos em branco.
Na eleição do representante da Assembleia no Conselho
Cinegético Municipal, Ana Lúcia Maduro indicou José Tavares
que foi eleito, por escrutínio secreto, com 15 votos a favor, registando-se 5 votos em Ana Luísa Lourenço e 4 votos em branco.
Na eleição do representante da Assembleia Municipal na
Comissão Concelhia de Equipamentos Comerciais, Ana Lúcia
Maduro indicou Sérgio Simões, que foi eleito por escrutínio
secreto com 15 votos favoráveis, registando-se 5 votos em
Ana Brandão e 4 votos em branco.
A delegação da competência no presidente da Câmara para
autorizar compromissos plurianuais até ao montante de
€9.759,58 foi aprovada por maioria com os votos favoráveis
ao PS (15), do CDS (2) e do PSD (1), 5 abstenções da CDU e
o voto contra do Chega.
Na reunião de 18 de dezembro de 2021, no período de antes da
ordem do dia, a deputada Ana Maduro solicitou mais informações sobre a situação epidemiológica no concelho.
Na discussão do voto de protesto da CDU sobre a “Atuação
das forças de segurança na greve da Amarsul”, Diogo Mourão
questionou se a CDU conseguia provar que os serviços mínimos
foram cumpridos e se o protesto teve como base as declarações
de um sindicalista aos órgãos de comunicação social. Fez ainda
várias considerações sobre este assunto. Também o presidente
da Assembleia disse que o voto de protesto devia ser mais explícito em relação ao que a polícia fez, uma vez que a sua intervenção
pode ter sido em cumprimento da lei. O presidente da Assembleia
usou o seu voto de qualidade para reprovar o voto de protesto
apresentado pela CDU, uma vez que se registou a seguinte votação: 5 votos favoráveis, 5 votos contra e 14 abstenções.
Ana Lúcia Maduro apresentou um voto de louvor às coletividades do concelho que recentemente celebraram aniversário e
que foi aprovado por unanimidade.
No período da ordem do dia, a bancada do PS votou favoravelmente a proposta da taxa do IMI a cobrar em 2022, que foi
aprovada com 15 votos favoráveis pelo PS e as abstenções da
CDU, CDS, PSD e CHEGA. A deputada Ana Lúcia Maduro
apresentou uma declaração de voto e, face à intervenção de
Álvaro Costa (CDU), considerou que atualmente também
se vive uma crise social como não há memória e que este
Executivo tem tido melhores resultados em termos de impostos e tudo o que tem sido feito tem sido diferente, encarando
sempre a população como um bem maior.
A derrama para 2022 foi aprovada com os votos favoráveis do PS (15)
e do CDS (2) e as abstenções da CDU (5), PSD (1) e CHEGA (1).
A participação variável no IRS para 2023, a alteração ao
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, as Grandes
Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Atividades
Mais Relevantes para os anos de 2022-2026, Orçamento e Plano

Orçamental Plurianual para os anos de 2022-2026 e o Mapa de
Pessoal para 2022 foram aprovados com 15 votos favoráveis do
PS e as abstenções da CDU (5), CDS (2) PSD (1) e CHEGA (1).
Diogo Mourão apresentou uma declaração de voto.
Diogo Mourão indicou João Espiga como representante da
Assembleia na Comissão Municipal de Toponímia, tendo este sido
eleito por escrutínio secreto com 17 votos a favor, registando-se 6
votos em Rui Mortal, da CDU e um voto em branco.
No período de antes de encerrar a sessão, o presidente da Assembleia
Municipal deu conta dos assuntos abordados no XXV Congresso
da ANMP, nomeadamente as eleições dos novos órgãos sociais, a
discussão sobre a descentralização de competências nas áreas da
ação social, educação e saúde e a regionalização.#

BANCADA DA COLIGAÇÃO
DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
Na reunião de 19 de novembro de 2021,
na eleição de representantes da Assembleia no Conselho
Municipal de Juventude, Ana Luísa Lourenço indicou Rui
Mortal que integrou a lista única e foi eleito. A bancada da CDU
indicou Orlando Gomes como representante da Assembleia
para a Comissão Concelhia de Saúde de Alcochete, que não
foi eleito.
Ana Luísa Lourenço propôs-se como representante da
Assembleia no Conselho Cinegético Municipal, não tendo sido eleita, e indicou Ana Brandão para representante
da Assembleia na Comissão Concelhia de Equipamentos
Comerciais, que também não foi eleita.
Na reunião de 18 de dezembro de 2021, no período de antes
da ordem do dia, Ana Luísa Lourenço criticou o presidente da
Assembleia Municipal por não ter sido permitido aos partidos
com representação na Assembleia usar da palavra na sessão de
tomada de posse dos órgãos autárquicos.
O deputado Rui Mortal apresentou um voto de protesto sobre
a “Atuação das forças de segurança na greve da Amarsul” e
referiu que lhe foi transmitido de uma forma muito clara de
que os serviços mínimos estavam a ser cumpridos e que neste
contexto qualquer intervenção de uma força de segurança pública viola a lei e o direito à greve.
Sobre este assunto, Álvaro Costa disse que numa greve deste
género a responsabilidade das instalações é dos piquetes de
greve, inclusive a abertura do portão e que o piquete, quando
chegou à conclusão de que não havia segurança interna, não
permitiu que os portões fossem abertos embora tivessem entrado carros para cumprir os serviços mínimos e que nesta atitude de vigilância e responsabilidade do piquete, a GNR atuou
de forma inusitada, abrindo os portões sem que o pudesse fazer porque se substituiu à função dos piquetes. Considerou que
a atuação das autoridades não foi correta, é incongruente e está
contra o direito à greve.
O voto de protesto foi reprovado com o voto de qualidade do
presidente por se ter verificado 5 votos contra (3 votos do PS,
1 do PSD e 1 do CHEGA), 5 votos a favor pela CDU e 14
abstenções (12 votos do PS e 2 do CDS).
Sobre a não intervenção dos partidos políticos na tomada de
posse dos órgãos autárquicos, Álvaro Costa disse que não
está na lei que no ato de tomada de posse todos tenham que
intervir obrigatoriamente, mas que esteve presente em todas
as tomadas de posse desde o 25 de Abril e sempre foi dada
a palavra às forças políticas para que, se quisessem, fazer a
sua intervenção. Álvaro Costa considerou que os serviços da
autarquia informaram mal o presidente da Assembleia e que é
um direito que existe em relação a essa situação e questionou
se o presidente da Assembleia e o presidente da Câmara fazem
as suas intervenções com base na sua eleição, porque razão os
outros eleitos não podem dirigir-se à população.
A bancada da CDU absteve-se na votação das propostas referentes ao
IMI e derrama para 2022, à participação variável no IRS para 2023, à
alteração do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais,
às GOP, PPI, AMR, Orçamento e Mapa de Pessoal. A deputada Ana
Brandão apresentou uma declaração de voto.
A bancada da CDU propôs Rui Mortal para representante da Assembleia
na Comissão Municipal de Toponímia, mas este não foi eleito.#

BANCADA DO CENTRO
DEMOCRÁTICO SOCIAL
- PARTIDO POPULAR

Na reunião de 19 de novembro de 2021, na eleição de representantes da Assembleia no Conselho Municipal da Juventude,
Patrícia Figueira propôs-se como representante do CDS, tendo
integrado a lista única que foi eleita.
A bancada do CDS não indicou representantes para a Comissão
Concelhia de Saúde de Alcochete, para o Conselho Cinegético
Municipal e para a Comissão Concelhia de Equipamentos
Comerciais, na reunião de 18 de dezembro de 2021, no período de
antes da ordem do dia, os dois deputados do CDS abstiveram-se
na votação do voto de protesto apresentado pela CDU e votaram
a favor do voto de louvor às coletividades do concelho apresentado pelo PS.
A bancada do CDS votou favoravelmente as propostas de derrama para 2022, de participação variável no IRS para 2023,
de alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais, das GOP, PPI, AMR, Orçamento para 2022 e Mapa
de Pessoal. Patrícia Figueira apresentou uma declaração de voto.
No que respeita à nomeação do representante da Assembleia para
integrar a Comissão Municipal de Toponímia, Patrícia Figueira
concordou com a proposta de indicação de uma pessoa para ser
votada, não tendo indicado nenhum nome para o referido cargo.#

BANCADA DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA
Na reunião de 19 de novembro de 2021,
o deputado Ricardo Alberto renunciou ao mandato, tendo sido
substituído pela deputada Andreia Sousa, que tomou posse do cargo.
Na eleição para o Conselho Municipal da Juventude, Andreia
Sousa propôs-se como representante do PSD, tendo sido eleita, integrando a lista única.
A bancada do PSD não indicou representantes para a Comissão
Concelhia de Saúde de Alcochete, para o Conselho Cinegético
Municipal e para a Comissão Concelhia de Equipamentos Comerciais.
Na reunião de 18 de dezembro de 2021, no período de antes da
ordem do dia, a deputada do PSD votou contra o voto de protesto
da CDU e votou favoravelmente o voto de louvor às coletividades
do concelho apresentado pelo PS.
No período da ordem do dia, o deputado Rui Dias absteve-se na
votação das propostas do IMI, da derrama, da participação variável no IRS para 2023, da alteração ao ROSM, documentos previsionais, incluindo o Orçamento e o Mapa de Pessoal para 2022.
No que respeita à nomeação de um representante da
Assembleia na Comissão Municipal de Toponímia, Rui Dias
concordou que se deve indicar a pessoa que está disponível
não indicando ninguém para o cargo.
O presidente da Assembleia questionou o PSD se tinha um representante para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ), uma vez que o ex-deputado do PSD, Luiz Batista, pediu
demissão do cargo, e questionou a Assembleia se mantinha a deliberação tomada no anterior mandato de todos os partidos terem
assento na CPCJ, proposta esta que foi aprovada por unanimidade. Rui Dias solicitou dar uma resposta numa data posterior pelo
que este assunto foi adiado para a próxima reunião.#

BANCADA DO CHEGA
Na reunião de 19 de novembro, a deputada Cecília Brandão propôs-se como representante no Conselho
Municipal de Juventude, tendo integrado a lista única eleita.
A bancada do CHEGA não indicou representantes para a
Comissão Concelhia de Saúde de Alcochete, para o Conselho
Cinegético Municipal e para a Comissão Concelhia de
Equipamentos Comerciais.
Na reunião de 18 de dezembro de 2021, no período de antes da
ordem do dia, a deputada do CHEGA votou contra o voto de
protesto da CDU e votou favoravelmente o voto de louvor do PS
às coletividades do concelho.
No período da ordem do dia, a deputada Cecília Brandão absteve-se na votação das propostas do IMI, da derrama, da participação variável no IRS para 2023, da alteração ao ROSM, do
Orçamento e Mapa de Pessoal para 2022.
Em relação à nomeação de um representante da Assembleia na
Comissão de Toponímia, a deputada considerou que se devia
indicar qual a pessoa disponível para o cargo, não tendo apresentado nenhum nome.#
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Círio dos Marítimos de Alcochete
Uma promessa que originou uma tradição
O Cirio dos Marítimos de Alcochete é a mais antiga tradição das gentes que vivem nesta
terra à beira-Tejo.
A história é antiga e bem conhecida de todos, mesmo dos mais novos que a ouviram vezes sem
conta dos seus avós, pais, tios e de muitos que ainda tiveram a oportunidade de conviver com
os marítimos de Alcochete.
Os marítimos não eram pescadores, mas gente ligada à atividade de transporte de pessoas e
mercadorias entre as duas margens do rio Tejo.
Atualmente, em virtude do desaparecimento desta atividade e classe profissional são os seus
descendentes que assumem a responsabilidade da organização da festa.
Anteriormente designado de Círio dos Marítimos Casados e Solteiros de Alcochete, a
primeira referência ao Círio dos Marítimos aparece nas visitações de 1512, da Ordem de
Santiago a Alcochete.
Segundo a tradição oral, esta festa está relacionada com a promessa de um barqueiro num dia
de tempestade no Tejo e a sua fé em Nossa Senhora da Atalaia.
O cumprimento da promessa originou um dos mais tradicionais e antigos círios que se deslocam ao santuário da Atalaia. Dos 34 círios que aí rumavam em 1823, restam apenas 6, e o de
Alcochete é o único que se realiza na Páscoa.
Ao longo dos tempos houve necessidade de adaptar os festejos e ainda que a atividade de
“Marítimo” esteja praticamente extinta, a festa continua a ser preservada, pois é a manifestação de um profundo sentimento popular.
Um dos momentos mais singulares e originais é o cortejo dos burros. A abrir o cortejo, montados a cavalo, seguem o filho do festeiro, empunhando o Guião (crucifixo de prata), e o Juiz,
(que pode ou não, ser filho de marítimo). Atrás, montadas em burros, seguem a juíza desse
ano e a do ano seguinte, as solteiras, símbolo da continuidade das casadas, que seguem logo
a seguir. Todas desfilam montadas de lado, sobre lençóis brancos, viradas para o rio, exibindo
as suas medalhas de marítimo. O último burro transporta a mulher do festeiro, seguida pelo
“chininá” que finaliza de forma ritmada o cortejo.
Nascido numa família de marítimos, António Augusto segue o exemplo do seu bisavô, avô e
pai e assumiu a organização da festa pelos seus três filhos. Em 2020 seria festeiro o seu filho
mais novo, mas devido à pandemia o Círio dos Marítimos não saiu à rua e a festa ficou adiada.
E ainda não é este ano que Alcochete sai em romaria para a Atalaia.
“Vivemos uma situação incerta e as pessoas têm receio de participar na festa”, diz António
Augusto com alguma tristeza. “Eu tenho de fazer a festa para as pessoas da festa, para as pes-

António Augusto com a sua filha e irmã expectantes com a realização da festa em 2023.
soas que têm bandeiras, mas de uma forma em que todos se sintam bem e com segurança em
participar”, sublinha o organizador do Círio, que acrescenta: “Vamos tentar, como no ano passado, e de acordo com o que é possível, criar um apontamento alusivo a esta nossa tradição”.#

A LENDA
“Em época remota, um barco navegava no rio Tejo e uma tempestade
surpreendeu-o. Aflito, um dos barqueiros prometeu a Nossa Senhora da Atalaia que,
caso se salvasse com os companheiros, organizaria uma confraria para festejá-la
anualmente.
Como o tempo amainou e puderam alcançar terra a salvo, desde então os marítimos
alcochetanos têm cumprido a promessa”.
(In Mário Balseiro Dias, Círio dos Marítimos de Alcochete)

O QUE É UM CÍRIO?

Procissão a Atalaia em 1996 - (à esq) António Fernandes foi marítimo e organizador
do círio. Grande conhecedor dos preceitos da festa, sempre contribuiu para a preservação da mesma. (à dir) António Augusto, o atual organizador da festa.
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