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Aos catorze dias do mês de Novembro do ano dois mil e sete, nesta Vila de 

Alcochete e Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor 

Dr. Luís Miguel Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, 

encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, António Luís Lucas 

Rodrigues, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, José Luís dos 

Santos Alfélua Ferreira, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova 

Caetano Barbosa. 

 

Não compareceram o Senhor Vereador José Dias Inocêncio, por motivo 

considerado justificado. 

 

 

Seguidamente ordenou que se iniciasse a leitura dos assuntos agendados, na 

respectiva “ordem do dia”, para a presente reunião. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações 

orçamentais, no montante de novecentos e noventa e oito mil trezentos e 

cinquenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das 

despesas no valor de duzentos e doze mil quatrocentos e noventa e nove euros e 

dez cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 

8450 ao número 8738. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

1 – PROJECTOS APROVADOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2 

do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos 

projectos seguintes: 

 

a) Projecto de arquitectura apresentado por José Luís Pimenta Maceira, referente 
à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com sótão, telheiro e muros 
de vedação, sita no Lote 2, Rua da Base Aérea, n.º 6 – Samouco (Alterações). 
Proc.º N.º AE.007.06 (H) 

 
b) Projecto de arquitectura apresentado por Prediseri – Sociedade de 
Construções, Lda., referente à construção de um edifício de 5 pisos com sótão, 
sito na Rua Rogério Pedro, Núcleo C, Lote 14 – Alcochete (Alterações). 
Proc.º N.º AE.010.06  

 
c) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, S.A., 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, 
sita na lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 67, Quebrada Sul – Alcochete. 
Proc.º N.º AE.017.07 (H) 

 
d) Projecto de arquitectura apresentado por Virgílio Mário Correia Tacão, 
referente à adaptação de um estabelecimento comercial a Pizzaria/Pronto-a-
comer, sito na Rua D. Maria Teresa de Noronha, n.º 205, r/c – Alcochete. 
Proc.º N.º AE.043.07 (R) 

 
e) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, S.A., 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, 
sita na Quebrada Sul, Lote 103 – Alcochete. 
Proc.º N.º AE.054.07 (H) 
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f) Projecto de arquitectura apresentado por Pharma Amor Mais Que Perfeito, 
Unipessoal, Lda., referente à adaptação de uma loja a parafarmácia, sita na 
Alameda Júlio Dinis, n.º 186 – S. Francisco 
Proc.º N.º AE.056.07 
 
g) Projecto de arquitectura apresentado por Lara Alexandra Riso de Oliveira, 
referente à adaptação de um estabelecimento comercial a pastelaria/gelataria, 
sito na Av. D. Manuel I, n.º 553 – Alcochete. 
Proc.º N.º AE.059.07 
 
h) Projecto de arquitectura apresentado por Nuno José Silva Damiães, referente 
à construção de uma moradia de 2 pisos com sótão, sita na Rua Professor Leite 
da Cunha, n.º 5 – Alcochete (Alterações). 
Proc.º N.º LE.014.06 

 
i) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Júlia Damiães Cunha Sécio, 
referente à construção de um edifício de 3 pisos com sótão, sito na Av. 5 de 
Outubro – Alcochete. 
Proc.º N.º LE.022.07 (H) 
 
j) Projecto de arquitectura apresentado por Deolinda Lúcia Baltazar Destapado, 
referente à construção de um armazém, sito no Sítio dos Cabeços – Alcochete. 
Proc.º N.º LE.048.07 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
AVERBAMENTO 

 
Pedido de averbamento apresentado por Diogo José Rijo Páscoa, do Alvará de 
Licença Sanitária – Classe 3.ª - N.º 342, referente a um estabelecimento de 
Peixaria, Charcutaria, Frutaria e Depósito de Pão, sito na Rua da Liberdade, n.º 
142, Alcochete, que se encontra em nome de Francisco Pires Matozinhos e 
Sandra Maria Neves da Fonseca Matozinhos, para nome do requerente. 
Proc.º N.º PD.272.07 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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DIVISÃO FINANCEIRA 
 

LANÇAMENTO  DE DERRAMA PARA 2008 

 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 
“1 – Estabelece o n.º 1 do art. 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 

Finanças Locais), que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma 

derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 

sujeitos passivos residentes em território português que exercem, a título 

principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não 

residentes com estabelecimento estável nesse território. 

 

 2 - Refere o n.º 2 do mesmo artigo, que para efeitos de aplicação do disposto 

no n.º 1, sempre que os sujeitos passivos tenham estabelecimentos estáveis ou 

representações locais em mais de um município e matéria colectável superior a 

€ 50 000, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre a massa salarial correspondente aos 

estabelecimentos que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à 

totalidade dos seus estabelecimentos situados em território nacional. 

 

3 - Menciona o n.º 3 do art. 14º da citada lei, que quando o volume de negócios 

de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da exploração de recursos 

naturais que tornem inadequados os critérios estabelecidos nos números 

anteriores, podem os municípios interessados, a título excepcional, propor, 

fundamentadamente, a fixação de um critério específico de repartição de 

derrama, o qual, após audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 

interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do 

ministro que tutela as autarquias locais. 
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4 - De acordo com o n.º 4 do art. 14º da actual Lei das Finanças Locais, a 

Assembleia Municipal pode, por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar 

uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios, no ano anterior que não ultrapasse € 150 000. 

 

 5 - Por último refere o n.º 8 do artigo já citado, que a deliberação a que se 

refere o n.º 1 deve de ser comunicada por via electrónica pela Câmara 

Municipal à Direcção-Geral dos Impostos até ao dia 31 de Dezembro do ano 

anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do Estado, sendo 

que estabelece o n.º 9, que caso a comunicação a que se refere o numero 

anterior seja recebida para além do prazo nele estabelecido, não há lugar à 

liquidação e cobrança de derrama. 

 

 

Assim, proponho: 

 

a)  O lançamento de uma derrama, de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 

geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

exercem, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial 

ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 

 

b) Que a proposta seja submetida à Assembleia Municipal, para deliberação 

do lançamento da Derrama de 1,5% para reforçar a Capacidade 

Financeira do Município, conforme a alínea f) do n.º 2 do Art. 53º, da Lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção e republicação dada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

Mais foi deliberado remetê-la à Assembleia Municipal. 
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APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO RELATIVA À AUTORIZAÇÃO 
PARA CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 
NO VALOR DE € 900.000,00 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Na sequência da deliberação de Câmara de 31 de Outubro do corrente ano, que 

submeteu à aprovação da Assembleia Municipal aceitar as condições propostas 

pelo Banco Espírito Santo para contracção de um empréstimo de médio e longo 

prazo no valor de € 900.000,00, serve a presente, para propôr a aprovação da 

Minuta do Contrato em anexo (doc 1). Mais se propõe que a presente proposta 

seja anexada à proposta com a referência DF n.º 27/07 (doc 2) para ser 

submetida à Assembleia Municipal para deliberação nos termos mencionados na 

referida proposta.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4 votos a favor da 

CDU. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

O senhor Vereador Arnaldo Teixeira em nome do PS fez a seguinte declaração 

de voto: 

 

“ Apesar de se tratar de um documento técnico, abstemo-nos de o votar uma vez 

que discordamos do pedido de empréstimo que lhe deu origem.” 

 
 

FRACCIONAMENTO DE FACTURA DE ÁGUA EM ATRASO – Cliente nº 2861 
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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“O senhor David Augusto dos Santos, cliente 2861, apresentou um pedido de 

fraccionamento da factura de €89,57, cuja data limite terminava em 2007-09-24. 

No mesmo alega não ter possibilidade de pagar o valor total na íntegra. 

 
Conforme histórico de facturação, verifica-se que é de facto um valor acima da 

média de consumo, há excepção de uma factura de 2005-12-22, no que respeita 

ao histórico de cobrança. Para além desta factura não existem outras facturas por 

pagar. 

 

Face ao exposto, proponho que ao abrigo do artigo 85º do Regulamento de 

Águas do Município de Alcochete, o referido valor seja fraccionado em 2 

prestações.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade. 

 

SUBSÍDIOS 
 

 Pelo senhor Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte 
proposta: 

 

1 – “No âmbito da solicitação da Associação Cinotécnica de Busca e Salvamento, 

no que concerne ao pedido de apoio para a participação em Barcelona no 

Seminário Mundial de resgate com cães que se realizou de 7 a 11 de Novembro, 

enviando uma equipa de resgate composta por dez elementos, numa 

demonstração operacional do trabalho desenvolvido pela associação. 

 

Desta forma, propõe-se a atribuição de um subsídio de quinhentos euros à 

Associação Cinotécnica de Busca e Salvamento, para fazer face às despesas 

inerentes da deslocação dos elementos, salvaguardando a atribuição do mesmo 

com a apresentação de relatório e comprovativo da presença no referido evento.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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 Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – «À semelhança dos anos anteriores a Sociedade Filarmónica Progresso e 

Labor Samouquense vai realizar o Mês da Música durante todo o mês de 

Dezembro. 

 

Esta iniciativa vai contar com a presença da Banda 1º de Dezembro do Montijo, o 

Coro Luísa Todi, a Escola de Dança e o Grupo Coral da Sociedade Filarmónica 

Progresso e Labor Samouquense. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

 Assim, proponho a atribuição do subsídio à Sociedade Filarmónica Progresso e 

Labor Samouquense no valor de mil e quinhentos euros.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

2 – «As colectividades são pólos de desenvolvimento das comunidades locais 

que em muito contribuem para o seu enriquecimento global e ainda um espaço 

de afirmação da cidadania, de valorização humanista e de vivência democrática. 

 

A Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense, no próximo dia 1 de 

Dezembro comemorará o seu 85º aniversário, envolvendo os seus associados e 

toda a população no Mês da Música. 

 

Assim, proponho atribuição do subsídio à Sociedade Filarmónica Progresso e 

Labor Samouquense no valor de trezentos e cinquenta euros.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

INFORMAÇÕES 
 

 Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestadas as seguintes 
informações: 

 

1 – Reunião de Câmara descentralizada no lugar do Passil 
 

“Considerando que: 

 

- Na reunião de Câmara efectuada no dia 24.01.07, foi aprovada a Proposta de 

Descentralização de Reuniões de Câmara; 

 

- Na medida em que se torna necessário concretizar a cedência dos edifícios 

onde se realizarão as reuniões exteriores, a confirmação do respectivo local será 

fornecida em cada uma das reuniões de Câmara imediatamente anteriores a 

essas; 

 

- Que de acordo com o cronograma apresentado, está previsto a realização de 

Reunião de Câmara no lugar do Passil, no dia 28 de Novembro de 2007; 

 

Informo: 

 

A oitava reunião de Câmara descentralizada efectuar-se-á no próximo dia 28 de 

Novembro de 2007, no Salão do Edifício Comunitário do Passil, no Passil, pelas 

21 horas.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – Conselho Municipal de Segurança de Alcochete 
 

“Na sequência da última reunião do Conselho Municipal de Segurança realizada 

no dia 24 de Outubro, na Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, 

com a participação de 20 dos 27 elementos que compõem este conselho, 

decorreu na passada sexta-feira, dia 9, nos Paços do Concelho, a primeira 

reunião do grupo de trabalho Cidadania. 

 

A definição do conceito de cidadania e a análise das áreas que em Alcochete 

podem ser analisadas e estudadas no âmbito desta temática, foram os pontos 

que marcou o início dos trabalhos e dinamização deste grupo. 

 

Na reunião do Conselho Municipal de Segurança foram ainda constituídos mais 

dois grupos de trabalho que vão estudar várias situações relacionadas com a 

Protecção Civil e o Ambiente, estando já agendadas as próximas reuniões dos 

referidos grupos, por forma a que possam emitir pareceres em relação às suas 

áreas de competência nos principais problemas que afectam o concelho de 

Alcochete.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

 Pelo Senhor Vice-Presidente António Luís Lucas Rodrigues foram 
prestadas as seguintes informações: 

 
1 – Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) 
 

“ O Município de Alcochete esteve presente no Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) 

de 24 a 28 de Outubro na FIL. 

 

O stand do Município designado como “Espaço Alcochete”, com 135m2, contou 

com a presença de alguns parceiros: 

 

- DDC – Dicodulimar - Sociedade Interna de Construções, SA; 
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- Eurobis – Sociedade Europeia de Imobiliário, SA; 

- Jarilha – Promoção Imobiliária; 

- Libertas – Investimentos Imobiliários, SA; 

- Montiterras – Sociedade de Terraplanagens, SA; 

- Olivimo – Sociedade Imobiliária, SA; 

- Premeal, Ldª – Sociedade Mediação Imobiliária; 

- Riberalves Imobiliário, Ldª 

 

Foi realizado um cocktail de abertura do stand, no dia 25 de Outubro, com a 

presença do senhor. Presidente da Câmara e executivo, bem como de alguns 

convidados. Efectuou-se ainda um pequeno apontamento de fado, no dia 26 de 

Outubro, com a participação de 2 fadistas.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Equipamento de deposição de resíduos queimados 
 

“Alguns dos equipamentos para deposição de resíduos foram sujeitos a 

vandalismo, nomeadamente ecopontos e um molok. Verificou-se esta situação, 

hoje de manhã, pelo que já alertamos a empresa Amarsul para proceder o mais 

breve possível à substituição dos mesmos: 

 

- AE 002 – Largo Almirante Gago Coutinho (Rua da Caixa Geral de Depósitos); 

- AE 007 – Largo Barão Samora Correia (Jardim do Rossio) – em frente à taberna 

“Freitas”; 

- AE 041 – Rua da Escola Secundária/Rua Artur Garrett – Urbanização dos 

Barris; 

- AE 045 – Avenida Dr. José Grilo Evangelista – urbanização dos Barris; 

- AE 039 – Rua da Cooperação/Rua Vasco da Gama. 

 

Relativamente ao molok que estava localizado no Largo Barão Samora Correia, 

em frente à taberna “Freitas”, informo que ardeu completamente. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram prestadas as seguintes informações: 

 
1 – Peditório Nacional 2007 da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
 

“O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro solicitou, a 

exemplo dos anos anteriores, a colaboração do Município de Alcochete para 

levar a efeito o Peditório Nacional 2007, que decorreu nos dias 31 de Outubro, 

1, 2 e 3 de Novembro. 

 

Para a realização desta iniciativa, o Gabinete de Saúde e Acção Social 

estabeleceu contactos com alguns parceiros locais, designadamente Juntas de 

Freguesia de S. Francisco e Samouco, a Secção da Cruz Vermelha de 

Alcochete e o Agrupamento de Escuteiros de Alcochete. Também estabeleceu 

contactos com algumas superfícies comerciais: Freeport, Minipreço, Intermarché 

e Dia Portugal, para a circulação dos voluntários nos espaços envolventes. 

 

Devido aos tempos difíceis que ora atravessamos, apenas foi possível a recolha 

de donativos utilizando10 cofres dos 15 enviados pela Liga e a administração do 

Freeport também deu resposta negativa ao solicitado.” 

 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Pedro Romeiras apresenta ateliê de Dança 
 

“No âmbito do programa Cultrede, o Fórum Cultural apresentou duas sessões 

de um ateliê de dança dirigido a crianças dos jardins-de-infância e escolas do 

1.º ciclo do ensino básico, num total de cerca de 70 crianças que tiveram a 

oportunidade de conhecer e aprender alguns passos de dança com base em 

duas histórias de grande conhecimento público: “O Principezinho” de Antoine 

Saint-Exupéry e “Os Ovos Misteriosos” de Luísa Dcula Soares.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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3 – Companhia de Dança Cipriota Apresentou “Bloom” 
 

« No âmbito da 15.ª Quinzena de Dança de Almada, Alcochete recebeu, no 
auditório do Fórum Cultural de Alcochete, um espectáculo inovador e de 
inegável qualidade artística. 
 
A Solipsism Dance Group, companhia de dança contemporânea do Chipre, 
apresentou “Bloom”, um espectáculo intenso, de emoções extremas e 
comportamento que se intensificam na paixão de todos, numa coreografia de 
Anna Chralambous. 
 
Emoções intensas como o amor, a alegria, a angústia, a raiva, a miséria, o 
erotismo, a fraqueza, a excitação, a obsessão e o desejo foram o mote para a 
performance.” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

4 – Bandas, Orquestras e Coros apresentam-se no Mês da Música 
 

“Com o objectivo de enaltecer o valor, a projecção e o reconhecimento das duas 
bandas de música do concelho (Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 e 
Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense), a Câmara Municipal 
está a organizar o “Mês da Música – 1.º Festival de Bandas, Orquestras e 
Coros”. 
 
Constituindo-se como uma actividade cultural de indiscutível mérito, ou não 
fosse a música um aspecto indissociável da cultura e tradição alcochetanas, já 
tivemos a oportunidade de assistir no passado dia 3 de Novembro à abertura 
deste programa com a actuação de indiscutível qualidade artística da Orquestra 
Sinfonietta de Lisboa e do Coro Ricercare, num repertório absolutamente 
fantástico: “Requiem” de Gabriel Fauré e “In Paradisum” no português Eurico 
Carrapatoso. 
 
No dia seguinte, 4 de Novembro, o Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal, 
apresentou o Coro Municipal Marquês de Pombal, com a interpretação de um 
conjunto de peças das quais se destacam “Coro dos Escravos” de Verdi, 
“Benedicat Vobis” de Häendel e “Ser Poeta” de Florbela Espanca, entre outros. 
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No passado fim-de-semana foi a vez da Banda de Música, de Moreira da Maia, 
apresentar uma banda de música muito jovem, mas que presenteou a plateia do 
Fórum Cultural com um espectáculo de muita qualidade com um repertório 
muito acessível e agradável. 
 
Já no dia 11 de Novembro, o Orfeão e a Banda da Sociedade Imparcial 15 de 
Janeiro de 1898 apresentaram um concerto com a qualidade a que já nos 
habituaram, dividido em duas partes: na primeira, o Orfeão interpretou um 
conjunto de temas bastante conhecidos, enquanto que na segunda parte, a 
Banda de Música apresentou um conjunto de 7 peças absolutamente “épicas”. 
 
O Mês da Música prolonga-se até ao final deste mês com as actuações do 
Coral Luísa Todi (18 de Novembro), da Orquestra Ligeira do Exército (27 de 
Novembro) e a Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 
Samouquense (30 de Novembro).” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
5 – São Martinho comemorado no concelho 
 

“A Câmara Municipal, em colaboração com as Juntas de Freguesia do 
Concelho, a Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico 
Danças e Cantares do Passil, a Associação de Reformados do Samouco, o 
Clube Taurino de Alcochete e o Grupo Desportivo da Fonte da Senhora, 
dinamizaram, um pouco por todo o concelho as comemorações do São 
Martinho. 
 
Em Alcochete, Samouco, São Francisco, Passil e Fonte da Senhora, as 
confraternizações populares foram comemoradas ao som de música popular a 
acompanhar a tradicional castanha assada, batata doce e água-pé. 
 
De salientar a prestimosa colaboração da Padaria Popular no apoio dado à boa 
concretização da iniciativa.” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 

prestadas as seguintes informações: 
 

 
1 – 8ª Edição “24 Horas a Nadar” 
 
“No passado dia 27 de Outubro de 2007, a Escola Municipal de Natação de 

Alcochete participou na 8ª Edição do “24 horas a Nadar”, organizado pelo Clube 

de Campismo Luz e Vida, que teve lugar na Piscina Municipal de Amora, no 

Seixal. 

 

No final da actividade foi oferecido a todos os participantes uma t-shirt e um 

diploma de participação. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete ofereceu o transporte aos 14 atletas 

participantes.” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Passeio Pedestre “Ermida da Barroca d’Alva” 
 

“No âmbito do Programa Alcochet’Aventura, realizou-se no passado domingo, dia 

11 de Novembro de 2007, o Passeio Pedestre “Ermida da Barroca d’Alva”. 

 

O percurso decorreu no interior da Herdade da Barroca d’Alva, visitando a Ermida 

de Santo António de Ussa. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete ofereceu o lanche aos 50 participantes.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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3 – Corrida “Sempre Mulher” 
 

“A Câmara Municipal de Alcochete em parceria com o Centro de Saúde de 

Alcochete participou na Corrida “Sempre Mulher”, no domingo dia 11 de 

Novembro de 2007, no Parque das Nações, em Lisboa. 

 

Esta corrida tinha como principal objectivo angariar fundos para a Associação 

Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. 

 

A Câmara Municipal cedeu gratuitamente o autocarro para transportar as 31 

participantes.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 – Convívio de Andebol 
 

“ Decorreu no passado sábado, dia 10 de Novembro de 2007, o “Convívio de 

Andebol”, no Pavilhão Desportivo do Samouco. 

 

Este Convívio era destinado às crianças do 3º e 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 

Básico que frequentam as aulas de Enriquecimento Curricular. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete ofereceu lanche, transporte e um diploma aos 

34 participantes.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do 

artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. 
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ENCERRAMENTO 
 

E nada mais havendo a tratar, pelas 18:30 horas, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, 

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Chefe de Secção de Taxas e Licenças, 

subscrevo e assino. 


