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CURTAS

No dia 10 de junho, o Vulcanense Futebol 
Clube festejou o seu 60.º aniversário. 
Dirigentes, associados e autarcas junta-
ram-se na sede do clube para assinalar o 
percurso desta associação.
O presidente da câmara, Fernando Pinto, e 
o restante executivo municipal marcaram 
presença nas comemorações. O autarca 
agradeceu o trabalho desenvolvido pelo 
Vulcanense, realçou o esforço e empenho 
dos seus dirigentes e deixou palavras de es-
perança, de renovação e de motivação para 
“um futuro auspicioso” do clube.
José Luís Alfélua, presidente da mesa da 
Assembleia Geral, e Ana Luísa Lourenço, 
vice-presidente da direção do Vulcanense, 
falaram da dificuldade em manter viva a 
chama do associativismo, agradeceram o 
apoio da câmara, salientando que o clube 
vai retomar uma das suas atividades em-
blemáticas: o andebol.
O Vulcanense Futebol Clube foi fundado a 
10 de junho de 1962. Atualmente, dinami-
za a prática desportiva de karaté e de xa-
drez, entre outras atividades.#

Vulcanense celebra
60 anos

GDA e F.C. São Francisco

A câmara municipal fez questão de assinalar os mais recentes êxitos desportivos do Futebol 
Clube de São Francisco e do Grupo Desportivo Alcochetense, numa cerimónia que teve 
lugar no dia 24 de junho, no edifício dos Paços do Concelho. 
O evento juntou o executivo municipal aos atletas e suas famílias, equipas técnicas e diri-
gentes dos dois clubes, num momento marcado pela importância das conquistas, mas so-
bretudo pelo mérito do trabalho e do desempenho desportivo destas duas associações de 
referência no concelho.
O Grupo Desportivo Alcochetense sagrou-se campeão distrital de Benjamins B (Sub 
10) da Associação de Futebol de Setúbal. Conseguiu, igualmente, a subida à 2ª Divisão 
do Campeonato Nacional de Juniores (Sub 19) da Federação Portuguesa de Futebol. Já 
o Futebol Clube de São Francisco venceu a Taça da Associação de Futebol de Setúbal no 
Escalão de Iniciados (Sub 15) de Futsal.#

Autarquia reconhece
mérito desportivo 
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Editorial

Caras e Caros Munícipes,

A capacidade de atrair investimento, de criar riqueza e trabalho 
são, hoje, fatores preponderantes na afirmação de uma região. A 
competitividade territorial é uma realidade e um desafio sério para 
os municípios na prossecução do objetivo de fazer mais e melhor 
pelos seus territórios, de promover a qualidade de vida dos seus 
atuais e futuros munícipes. 
Consciente destes desafios e procurando estar à altura dos mes-
mos, nos últimos anos o município de Alcochete tem vindo a im-
plementar uma estratégia de desenvolvimento económico local e 
de captação de investimento assente numa visão de futuro, de um 
futuro que se quer mais próspero, mas também com mais coesão 
social e sustentabilidade ambiental. 
Esta é uma estratégia que pretende dinamizar e qualificar o tecido 
empresarial existente, valorizar o papel do comércio local e atrair 
projetos inovadores, respeitando as especificidades e potenciali-
dades endógenas do nosso território e apostando na criação de 
valor acrescentado, de riqueza e de emprego. 
Se é certo que Alcochete é um território com história e identidade, 
com tradições profundamente enraizadas, é igualmente verdade 
que reunimos condições de excelência para a dinamização de pro-
jetos empresariais nas áreas do turismo, da hotelaria e restauração, 
dos desportos náuticos, da produção agrícola, não esquecendo ou-
tras atividades económicas como a logística e a distribuição, que 
são potenciadas pela excelente localização geográfica e os acessos 
rodoviários do nosso concelho. 
Porque não queremos apenas estar de portas abertas, procuramos 
ter uma postura proativa, de estímulo ao empreendedorismo e aos 
empreendedores que estão a escolher o nosso concelho para de-
senvolver os seus negócios. Fazemo-lo, por exemplo, através do 
nosso Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, 
uma estrutura criada propositadamente para fazer a ponte entre o 
município e o tecido empresarial. 
Estamos a preparar mais uma etapa neste nosso caminho com a 
abertura da incubadora de empresas no Fórum Cultural, propor-
cionando assim a jovens empreendedores e a novas empresas a 
oportunidade de terem um espaço físico que os apoie nas suas 
primeiras etapas de vida. 
A fixação de pessoas, de famílias só é possível com a criação de 
emprego. Já somos um território atrativo para quem cá vive e para 
quem nos visita. Temos, por isso, de conseguir dar o salto para 
sermos, cada vez mais, um território gerador de empregabilidade, 
que ofereça perspetivas de emprego e de vida aos jovens e a todos 
aqueles que residem em Alcochete. 
Esta é uma política de desenvolvimento económico executada em 
proximidade com as pessoas, ouvindo os empresários, os comer-
ciantes, as associações, recorrendo também às universidades e a 
quem detém o conhecimento. Pretendemos caminhar com solidez 
e segurança, na consciência que este percurso deve ser integrado e 
transversal a diversas áreas como a regeneração e reabilitação ur-
banas, a mobilidade e transportes, a desburocratização, a proteção 
e valorização ambiental, o desenvolvimento social. 
O nosso compromisso é continuarmos a trabalhar diariamente, 
com dedicação e sentido de serviço público, para dar cumprimen-
to ao objetivo de desenvolver e modernizar Alcochete. 
Juntos continuaremos a fazer acontecer Alcochete, com visão 
e tradição!

 
Vosso Presidente da Câmara, 

Fernando Pinto

Grupo 255 de Alcochete 
inaugura sede

De acordo com a Associação Gilteatro, entidade organizadora do evento, a 18.ª edição do Festival Internacional de Papagaios 
de Alcochete, que decorreu nos dias 09 e 10 de julho, superou todas as expetativas.
Nesta edição participaram as seguintes equipas: Teste Per Aria (Itália), Wolfgang Kites (Alemanha), Derek Kuhn (Reino 
Unido), Barcelona Estels (Espanha), Estrelas de Lourosa (Lourosa - Portugal) e José Bonacho (Peniche - Portugal).
Apesar dos problemas com o vento, durante o período da manhã, quem se deslocou à Praia dos Moinhos, em Alcochete, 
assistiu a um festival memorável que contou, ainda, com ateliês de papagaios dinamizados durante os dois dias e visitados 
por inúmeros jovens e graúdos.
Durante o fim-de-semana, o Festival Internacional de Papagaios de Alcochete coloriu o céu e Alcochete e chegou ao público 
de todas as idades.
Esta edição do FIPA teve o apoio da Câmara Municipal de Alcochete, da Junta de Freguesia de Alcochete, da Quinta Moinho 
da Praia, da Entrelinhas e do Pikolé Snack-Bar.#

A sede escotista do Grupo 255 de Alcochete, lo-
calizada na zona do Parque Industrial do Batel, 
em área cedida pela câmara municipal, foi inau-
gurada no passado dia 18 de junho. 
Francisco Melo, escoteiro chefe do grupo, agra-
deceu ao município a cedência do espaço que é 
“do grupo, mas também de toda a população de 
Alcochete e para todos os grupos de escoteiros 
que nos queiram visitar”.
Também presente neste importante momento 
para o Grupo 255 esteve a vice-presidente da câ-
mara, Maria de Fátima Soares, e a vereadora Ana 
Maduro. “Queremos é ver a nossa terra crescer. 
É um orgulho fazermos parte da vossa história. 
Enquanto autarcas, só temos que vos agradecer o 
trabalho que fazem com as nossas crianças e jo-
vens e a transformação que fizeram neste espaço, 
que era um depósito, numa zona muito agradável 
para as atividades escotistas”.
O Grupo 255 de Alcochete foi criado em 2015. 
Integra a Associação dos Escoteiros de Portugal 
e, atualmente, conta com 50 elementos de vá-
rias idades.#

FIPA excedeu todas as expetativas

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ALCOCHETE
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O aniversário do centenário de José Saramago vai ser assinalado na Biblioteca de Alcochete 
com exposições, oficinas, tertúlias e atividades para o público infantil. Um conjunto diversi-
ficado de momentos para celebrar a vida e obra deste escritor maior da literatura portuguesa. 
O programa de atividades arranca no dia 03 de setembro com uma mostra de ilustração de 
David Soares, artista e designer multidisciplinar, apaixonado pelas artes e pela multimédia, 
que vai apresentar duas ilustrações que passarão a decorar o espaço da biblioteca. As ilus-
trações junta-se uma mostra de biobibliográfica de obras do autor, que integram o acervo da 
Biblioteca, que dividirão os espaços com algumas surpresas inspiradas nas personagens e 
títulos das obras de Saramago.

Ainda no sábado, dia 03 de setembro, às 11h00 e às 15h00, a atividade “No 1.º Sábado de 
Cada Mês…Era uma vez!” propõe uma viagem diferente, não pela animação, mas pela lei-
tura de dois textos de Saramago: O Silêncio da Água e Uma Luz Inesperada.
No dia 24 de setembro, há duas oficinas: a primeira, às 10h00, de escrita “Ensaios para 
Saramago”, onde vamos construir contos curtos, aforismos, textos em prosa poética que nos 
remetam para o universo peculiar de José Saramago; e a segunda, às 15h00, será de ilustra-
ção com bordado: o desenho alia-se ao papel, à lã, ao fio e à linha e José Saramago vai sendo 
pontilhado, alinhavado e pintado com a tensão da linha e da agulha no papel.
“Tertuliando Saramago” é o título da conversa que será dinamizada pela professora Ana 
Maria Martins, no dia 27 de setembro, às 20h30. O convite é para um aprofundamento do 
livro de José Saramago, As Intermitências da Morte. 
A Biblioteca de Alcochete vai, ainda, levar as comemorações do centenário de nascimento 
de José Saramago até às escolas, junto dos alunos do 2.º ciclo do ensino básico, com a ati-
vidade de animação e mediação de leitura “A maior flor do mundo”, a decorrer em outubro 
e novembro.#

Comemorações
Saramagueando na Biblioteca de Alcochete

ACONTECE
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Depois do sucesso da primeira edição, o Festival Internacional de Clarinete está 
de regresso de 28 a 30 de outubro, no Fórum Cultural. O evento contará com mas-
terclasses, concertos, palestras, exposições e muito mais! 
As masterclasses serão dinamizadas por António Saiote, professor na Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo, Vítor Matos, professor na Universidade 
do Minho, Justo Sanz, professor catedrático no Real Conservatório Superior de 
Música de Madrid e solista da Orquestra de la Comunidad de Madrid, e Jessica 
Bessac, solista na Orchestre National de France e professora em dois conservató-
rios regionais de Paris. 
Além das masterclasses, vão decorrer três concertos, com os professores convida-
dos como solistas, acompanhados pela Orquestra do Conservatório Regional de 
Artes do Montijo, pela Banda de Alcochete e pela Banda da Armada. 
Estará patente uma exposição fotográfica de Jorge Velez sobre a anterior edição 
do FICA e ainda o #BreakTheMindProject que conta com o registo fotográfico de 
muitos clarinetistas nacionais e internacionais. Haverá lugar, ainda, para um ateliê 
de reparação de instrumentos.
O Festival Internacional de Clarinete pretende afirmar o concelho de Alcochete 
como um município com uma forte ligação à música, não só pela existência de 
duas bandas filarmónicas centenárias, mas também pelo facto destas entidades 
promoverem a educação e criação artística de crianças e jovens, evoluindo muitos 
deles para estudos superiores.
A organização é da Sociedade Imparcial 15 de janeiro de 1898, da Câmara 
Municipal de Alcochete, da Banda de Alcochete e do CRAM - Conservatório 
Regional Artes do Montijo. A direção artística do festival é da responsabilidade 
de António Menino, Tiago Menino e Ilídio Massacote.#

Festival 
Internacional 
de Clarinete

Biblioteca comemora 
aniversário
A Casa dos Sonhos de Alcochete está de parabéns! São 14 anos ao serviço da leitura e do livro que 
vão ser celebrados de 11 a 17 de setembro. 
As comemorações iniciam no dia 11 de setembro, pelas 21h00, com um concerto da cantautora 
Joana Alegre, no jardim da Biblioteca. Prosseguem no dia 13 de setembro, às 17h00, com um 
momento de convívio com os leitores da biblioteca, e terminam no dia 17 de setembro com duas 
sessões, às 11h00 e às 15h00, da atividade “A biblioteca faz anos!”, dirigida às famílias.  
Inaugurada a 13 de setembro de 2008, a Biblioteca de Alcochete é um espaço de acesso e fruição 
do conhecimento, assumindo-se como polo dinamizador de educação, informação, cultura e lazer, 
onde é possível encontrar uma oferta cultural com qualidade, diversidade e dinamismo.#

Equitação de Trabalho

O cavaleiro Gilberto Filipe e o cavalo Zinque das Lezírias escreveram mais uma página de ouro 
no desporto equestre nacional, ao alcançarem o título de Campeões Mundiais de Equitação de 
Trabalho no 6.º Campeonato Mundial da Modalidade, que decorreu nos dias 22 e 23 de julho, em 
Les Herbiers, França, tendo reunido um número recorde de 19 países participantes. 
Ao título individual, Gilberto e Zinque juntaram o título coletivo de campeões mundiais na mesma 
modalidade. Para além de Gilberto, a equipa portuguesa foi composta por Mafalda Mendes com o 
cavalo Isco, Luís Brito Pais com Horizonte e Tiago Alves com Eoxido.
Esta é a segunda vez consecutiva que Gilberto e o Zinque das Lezírias alcançam este título de 
enorme prestígio, depois de já terem vencido a última edição da competição realizada em 2018, 
em Munique.
A câmara municipal não deixou passar em branco esta conquista e no dia 02 de agosto, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, realizou uma singela, mas merecida cerimónia de reconhecimento 
ao cavaleiro por mais este feito desportivo.#

Gilberto Filipe e Zinque das Lezírias são bicampeões mundiais
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O Jardim da Praça da Cultura, situado na área envolvente ao Fórum Cultural de 
Alcochete, foi inaugurado a 02 de julho último com a presença de um elevado número 
de pessoas que, também, assistiram ao espetáculo de dança Hashtag#Free.
O novo jardim é uma obra emblemática que coloca o Fórum Cultural de Alcochete no 
roteiro dos melhores equipamentos para a realização de grandes espetáculos ao ar livre 
e representa um investimento autárquico de 768.839,39 euros (mais IVA), compartici-
pado pelo FEDER em 372.304,24 euros.
A intervenção contemplou a criação de um espaço verde amplo, pontuado por espécies 
arbóreas e florísticas. Foram, ainda, executados caminhos pedonais, escadas, rampas de 
acessibilidade, bancadas e muros com peças modulares de betão. O parque de estaciona-
mento foi, também, objeto de ampliação e foram valorizados os elementos patrimoniais 
existentes através da requalificação do poço e nora localizados à entrada do edifício.

Inauguração
Alcochete com novo Jardim da Praça da Cultura 
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O presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto, e o vereador com o pelouro das 
Empreitadas, Pedro Lavrado, procederam ao descerramento da placa comemorativa da inaugura-
ção do jardim. 
Fernando Pinto relembrou que “a 24 de junho de 2005, sob a égide da presidência socialista na 
Câmara Municipal de Alcochete, foi inaugurado o Fórum Cultural, preenchendo-se assim uma 
enorme lacuna existente no panorama cultural do nosso concelho, um espaço pensado para ser-
vir diferentes públicos, caracterizando-se pela polivalência, linhas arquitetónicas modernas, onde 
ao longo dos tempos viemos a encontrar uma programação cultural diversificada”, sublinhou 
o autarca.
“Hoje, o Fórum Cultural já não está abandonado, já não sobrevive sozinho aos desafios constantes 
e cosmopolitas que a nossa cultura proporciona, hoje temos um espaço de convívio, de lazer e 
sobretudo um espaço de pessoas para as pessoas”, acrescentou.
Após este momento mais institucional, a dança invadiu o palco do Jardim da Praça da Cultura com 
o espetáculo Hashtag#Free, com coreografia de Daniel Cardoso, marcado pelo ritmo, movimento, 
música e irreverência.#

O convite é para desfrutar do encontro entre fadistas e músicos de outras sonori-
dades lusófonas. O Fado Convida está de regresso, nos dias 09 e 10 de setembro, 
ao Fórum Cultural e ao Jardim da Praça da Cultura. 
Uma das novidades deste ano é exatamente a versão indoor e outdoor do festival. 
Os concertos mais intimistas vão realizar-se no auditório do Fórum Cultural e os 
espetáculos de maior dimensão no Jardim da Praça da Cultura. 
Em termos de cartaz, no dia 09 de setembro, vamos ter Pedro Flores com Gabriel 
Selvage, músico brasileiro, às 19h30, no Fórum Cultural, e Jorge Fernando com 
Dany Silva (Cabo Verde), às 21h30, no espaço exterior. 
Já no dia 10 de setembro, às 19h30, no auditório do Fórum sobe ao palco Simão 
Oliveira acompanhado por Fernando Tordo. O Fado Convida vai encerrar com 
o concerto do projeto Maldito Fado de Hélder Moutinho com o angolano Paulo 
Flores, no Jardim da Praça da Cultura, às 21h30.
Ao fado juntam-se os sabores de outras paragens com um arraial gastronómico 
das cozinhas lusófonas. 
O cartaz promete espetáculos únicos e, este ano, a outra novidade é a entrada 
gratuita. Esperamos por si!#

Fado Convida 
com lusofonia
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3.ª edição: Noite Branca
encheu Alcochete

Uma das noites mais esperadas do ano regressou ao núcleo antigo da vila no dia 30 de julho 
com garantia de animação, trazendo a festa a Alcochete até altas horas da madrugada.
O evento, que teve como principal objetivo promover o comércio local, contou com a adesão 
em massa de milhares de pessoas que se vestiram a rigor para celebrar a Noite Branca de 
Alcochete. Contando com a atuação da banda The Happy Mess, no palco montado para o 
efeito no Largo de São João, e ainda vários outros polos de animação ao longo do núcleo 
antigo da vila, a Noite Branca de Alcochete revelou-se um autêntico sucesso, tal como acon-
teceu nas suas anteriores edições. 
Com estabelecimentos comerciais abertos noite fora, animação temática pelas ruas e, ainda, 
uma decoração alusiva ao tema, esta que é uma das festas mais populares do ano, foi pro-
movida pela Câmara Municipal de Alcochete, em parceria com ACISTDS – Associação do 
Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, tendo contado com a oferta 
de leques a todos os visitantes, um presente perfeito para a noite quente de verão que se 
fez sentir.#

ACONTECE
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Folclore em 
destaque no 
concelho

Alcochete 
debate 
Filosofia
e Inteligência 
Artificial

Em Alcochete, o mês de junho foi rico em momentos de festa e tradição. Exemplos disso mesmo 
foram os festivais de folclore organizados pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São 
Francisco e pelo Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil.
São Francisco recebeu mais uma edição do seu festival de folclore, no dia 11 de junho, no pal-
co do Largo 1.º de Maio. Para além do rancho da casa, o evento contou com a participação do 
Rancho Folclórico de Vila Nova de Tázem (Serra da Estrela), do Grupo de Folclore das Terras 
da Nóbrega (Alto Minho) e do Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros (Viseu).
Já o Passil organizou o seu festival de folclore, no dia 25 de junho. Ao rancho anfitrião junta-
ram-se o Grupo Etnográfico da Freguesia de Anobra (Coimbra), o Rancho Folclórico da Velha 
Guarda da Nazaré e o Rancho Folclórico As Ceifeiras de Porto de Muge.
O presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto, esteve nos dois momentos, 
evidenciando que “folclore é o exponencial máximo da cultura local. A câmara e a junta não po-
dem deixar de estar ao lado daqueles que representam os nossos usos, costumes e tradições”.#

Nos dias 20 e 21 de outubro, o Fórum Cultural de Alcochete recebe o 1.º 
Simpósio português sobre Filosofia e Inteligência Artificial, subordinado ao 
tema “Ser Humano na Era da Inteligência Artificial”. 
O evento vai reunir oradores de excelência que vão abordar questões como o 
impacto da inteligência artificial na democracia, na redução da desigualdade 
social, a inteligência artificial e a filosofia do conhecimento, a robótica e a rea-
lidade virtual, entre outras temáticas.
A organização é da Câmara Municipal de Alcochete, com a coordenação cien-
tífica da NOVA IMS e do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade 
de Lisboa (CFCUL) e o apoio da Associação Portuguesa para a Inteligência 
Artificial (APPIA) e do Intelligent Systems Associate Laboratoy (LASI).#

ACONTECE
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Festas do Barrete Verde
e das Salinas
Mais uma edição extraordinária! 

Foram cinco dias, mas certamente valeram por muito mais! Após três anos de espera voltou-se a ouvir e a viver o “Barrete verde e jaqueta/e 
a cinta preta toda franjada”. As Festas do Barrete Verde e das Salinas estiveram na rua e, como sempre, não desiludiram! 
A azáfama fez-se sentir vários dias antes. As trincheiras foram montadas. Os burladeros começaram a ocupar os seus lugares. As varandas 
foram trajadas a rigor. O arraial esteve no seu papel de enfeitar as ruas e a areia começou a forrar o chão das ruas da vila que iriam ver passar 
as entradas e largadas de toiros. 
Tudo pronto, faltava começar! E logo no primeiro dia foi evidente que seria mais uma edição de enorme sucesso. Foram milhares de pessoas 
na rua a desfrutar das festas e, sobretudo, do espírito único e quase inexplicável que se vive durante estes dias em Alcochete. 
O primeiro dia, 16 de agosto, foi de celebração da essência e das figuras da festa: o forcado, o salineiro e o campino. Este ano, os homena-
geados foram Joaquim Rendeiro Baptista, José César Garret Alves e Nélson Moreira (Canário). 
A primeira entrada e largada de toiros eram aguardadas com muita expetativa e emoção. Estes são os momentos mais esperados e participados 
das festas. Repetiram-se ao longo dos cincos dias de festa e aconteceram sem incidentes de relevo. Aliás, de acordo com a organização, foi a 
“festa com menos incidentes nos últimos anos. Apenas dois feridos durante as largadas e nada de grave”, afirmou Rui Fonseca, presidente do 
Aposento do Barrete Verde, entidade responsável pela organização das festas.
O sábado é sempre o dia de maior movimento. Até altas horas da madrugada a festa esteve na rua. Foi noite de sardinha assada, de bailes, de 
largadas e da envolvente arruada com a Charanga de Alcochete pelas ruas seguida por milhares e milhares de pessoas. 
No domingo aconteceram os eventos mais cerimoniosos das festas: a missa e a procissão em honra de N.ª Sr.ª da Vida e a sessão solene de 
entrega de emblemas aos associados do Barrete Verde com 25 e 50 anos. 
E se Alcochete já estava na rua nos dias anteriores, no feriado do 15 de agosto, o almoço do Alcochetano provou que é um dos momentos de 
convívio e de animação que junta mais pessoas durante as Festas do Barrete Verde e das Salinas. 
O fim, no dia 16 de agosto, chegou já madrugada dentro com um magnífico fogo-de-artifício. Para lá de tudo isto, houve bailes populares, 
folclore, sevilhanas, os concertos de Luís Trigacheiro, de José Cid e da Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898.
Festas terminadas é hora de balanço. Rui Fonseca afirma ser “positivo. Correu tudo muito bem, superamos as nossas expetativas em termos 
de público. A nível da organização, as pequenas falhas que existiram em nada comprometeram o decorrer das festas”. Balanço feito, agora, é 
hora de começar a preparar aquela que vai ser a 80.ª edição das Festas do Barrete Verde e das Salinas em 2023.#
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As figuras da festa

Encerram em si aquilo que é a essência de Alcochete, das 
suas gentes e das suas raízes. O forcado, o salineiro e o 
campino são sinónimo de tradição e de ofícios ligados ao 
rio e ao campo. São as figuras principais e emblemáticas 
da festa e, todos os anos, celebrados em plenas Festas do 
Barrete Verde e das Salinas. 
Este ano, os homenageados foram José César Garret 
Alves (salineiro), Joaquim Rendeiro Baptista (forcado) 
e Nélson Moreira (campino). #Alcochete teve uma breve 
conversa com os três, logo após terem recebido o troféu 
celebrativo na abertura das festas, no palco instalado no 
Largo de São João.  

 
#José César Garret Alves | Salineiro

Nasceu em Alcochete no dia 20 de janeiro de 1943. 
Começou a trabalhar aos quinze anos como aguadeiro 
na Marinha Nova. Aos dezoito anos foi tirar sal para a 
Marinha da Bela Vista. Passou pela Marinha da Vaza Sacos 
durante quatro anos e, por fim, trabalhou na Marinha do 
Brito. No inverno, também, laborou nos carregos de baca-
lhau e de carvão. José César deixou as marinhas em 1696.

#Como foi trabalhar nas salinas? Recordações e me-
mórias dessa época?

Tenho recordações de uma maneira e de outra, confesso, 
que prefiro não ter. Foram tempos de muito trabalho e di-
fíceis. Trabalhar nas salinas foi muito, muito duro.

#O que representa a homenagem? E como vive estes 
dias das Festas do Barrete Verde e das Salinas?

É com muito orgulho que recebi esta homenagem. Estou 
muito contente. É uma recordação para dar aos meus ne-

tos. As festas são dias em que não se trabalha. São a me-
lhor altura do ano.

#Joaquim Rendeiro Baptista | Forcado

Nasceu a 10 de maio de 1957 na vila de Alcochete. Entrou 
para o Grupo de Forcados Amadores do Aposento do 
Barrete Verde com vinte e oito anos de idade. Envergou 
pela primeira vez a jaqueta do Grupo na Praça de Toiros de 
Albufeira no mesmo ano, onde pega um toiro de Fernando 
dos Santos. Destacou-se como segunda e terceira ajudas.

#Como foram esses tempos de forcadagem? 
Recordações e memórias dessa época?

Foram tempos muito bons. Estar num grupo de forcados 
é ter uma segunda família. Foi muito importante para a 
minha juventude fazer parte do Grupo de Forcados do 
Aposento do Barrete Verde. As lembranças maiores que 
tenho são muito boas e tenho três menos boas: uma per-
na partida, a vista direita ia ficando sem ela e as clavícu-
las partidas. Essas são inesquecíveis no pior sentido. As 
lembranças boas são o convívio, a camaradagem, o facto 
de sermos uma família. Se voltasse atrás faria exatamen-
te o mesmo. 

#O que representa a homenagem? E como vive estes 
dias das Festas do Barrete Verde e das Salinas?

Estou orgulhoso. Penso que como alcochetano e forcado 
não poderia deixar de estar orgulhoso. Quanto às festas 
vivo e sempre as vivi intensamente. 

#Nélson Moreira | Campino

Nasceu em Vila Franca de Xira, a 24 de fevereiro de 1978. 
Filho do mestre João Canário, não podia ser ele outra coi-

sa que não fosse campino. Cedo começou a acompanhar 
o pai no campo e a montar a cavalo. Com seis anos co-
meça a acompanhar o pai nas festas, fardado de campino. 
Nessa altura, o seu pai, era maioral na ganadaria Manuel 
da Assunção Coimbra e era por lá que Nélson passava as 
suas férias, entre toiros e cavalos. 
Em 1989 começa a trabalhar na Quinta da Foz e aos 13 
anos, já era maioral das vacas brancas e mansas. Entre 
1995 e 1999, trabalhou na Herdade Conde de Cabral, onde 
foi maioral de um lote de vacas bravas. Depois de pas-
sar pela ganadaria Vinhas, hoje labora na Casa Agrícola 
do Eng. Ruy Gonçalves há mais de 15 anos.  Em 1994 
participa pela primeira vez nas Festas do Barrete Verde e 
das Salinas. Alcochete é terra que guarda no coração com 
grande carinho onde fez grandes amizades. 

#Como é esse dia-a-dia de trabalho no campo?

É um dia-a-dia de muito trabalho. Tem de se dar a volta 
ao gado, a ver se está tudo normal, se algum gado está 
doente, tratar os animais quando é necessário, dar comida 
à mão se for preciso. E depois, também, participar nalgu-
mas festas como esta. 

#O que representa a homenagem? E como vive estes 
dias das Festas do Barrete Verde e das Salinas?

As festas estão muito diferentes de outros anos em que cá 
andei. Já venho à festa desde 1994/1995 e é, sempre, com 
grande emoção e gosto. Gostava até de ter participado a 
cavalo, mas não houve oportunidade. Mas as festas estão 
muito boas e, cada vez, com mais gente. Estão espetacu-
lares. Relativamente à homenagem tem um grande signi-
ficado. Os anos em que participei nas festas fiz grandes 
amigos. Quando me propuseram esta homenagem, apesar 
de ainda ser jovem para isto, acabei por dizer que sim por-
que é uma terra que gosto muito. 
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Grupo Logista
O maior empregador do concelho vai continuar a contratar

A partir de Alcochete, mais concretamente dos armazéns do 
grupo Logista, saem todos os dias milhares de caixas que são 
distribuídas em Portugal, bem como em vários países euro-
peus, desde produtos de conveniência, farmacêuticos, livros, 
publicações, tabaco e lotarias, passando por soluções inova-
doras como a canábis medicinal. 

De acordo com Manuel Aguiar, Diretor Geral do Grupo 
Logista em Portugal, e com quem #Alcochete falou nes-
ta edição, as empresas Logista Tabaco, Midsid, NACEX, 
Logista Freight e Logista Pharma, que integram o espólio 
desta multinacional, encontram a sua sede no concelho de 
Alcochete e preparam-se para continuar a crescer ao longo 
dos 40.000m2 de que dispõem na zona industrial do Passil. 

Dos 700 funcionários que o grupo tem em Portugal, 312 têm 
o seu posto de trabalho em Alcochete, o que faz da Logista 
o maior empregador do concelho. Manuel Aguiar garantiu a 
#Alcochete que o futuro do grupo não passa pela substitui-
ção de pessoas por máquinas, mas sim pela otimização dos 
recursos, proporcionando um serviço de maior e melhor qua-
lidade. Aumentar o número de colaboradores é, aliás, uma 
das prioridades, sendo expetável que até ao final de 2022 
haja um crescimento da mão-de-obra em cerca de 10%, ten-
dência que também se prevê em alta para o ano seguinte. 

#Alcochete – Por que motivo a Logista decidiu criar um 
polo em Alcochete e quando é que começou efetivamente 
a operar? 

Manuel Aguiar - O grupo Logista tem o seu Polo de 
Alcochete há cerca de 15 anos. A decisão deveu-se à proxi-

midade de Lisboa, bem como das principais autoestradas e 
vias de comunicação. Estrategicamente é muito importante 
estarmos perto de Lisboa e com facilidade de distribuição 
para os restantes pontos do país.

#Alcochete – Sendo que a Logista é o principal distri-
buidor de produtos e serviços para revendedores de pro-
ximidade no Sul da Europa, diretamente de Alcochete 
saem produtos para que localizações? 

Manuel Aguiar - Desde Alcochete distribuímos mercadorias 
para todo o país e transportamos produtos para todos os paí-
ses da Europa. Entre os principais serviços que oferecemos é 
possível destacar a distribuição de produtos de tabaco, atra-
vés da Logista Tabaco, o principal distribuidor de produtos 
de tabaco e de conveniência através da empresa Midsid, es-
pecializada na distribuição ao retalho de produtos de conve-
niência, líder do setor e a única empresa com cobertura na-
cional. Em Portugal, a Logista detém ainda uma posição de 
liderança no setor dos transportes, onde opera sob as marcas 
NACEX e Logista Freight, e presta à indústria farmacêutica 
um serviço abrangente, através da Logista Pharma.
Neste momento é possível afirmar que distribuímos produtos 
alimentares, bebidas, medicamentos e produtos farmacêuti-
cos, bem como Serviços de Transporte Expresso, de médio 
e longo curso.

#Alcochete – Enquanto maior empregador do concelho, 
têm ainda planos para aumentar o polo que existe atual-
mente, empregando mais pessoas?
Manuel Aguiar - Atualmente trabalham nas empresas do 
grupo em Portugal cerca de 700 pessoas, 312 das quais no 

polo de Alcochete, e esperamos que até ao final do ano ve-
nhamos a incorporar mais 10% de profissionais para dar res-
posta ao crescimento da atividade. As pessoas são um dos 
nossos principais ativos e, desde a sua origem, o grupo evo-
luiu de acordo com um comportamento vertical, baseado em 
valores éticos, empresariais, sociais, ambientais, económicos 
e de transparência. Respeito, iniciativa e profissionalismo 
são os valores que regem a conduta de todos os profissionais 
que colaboram connosco.
O Grupo Logista está fortemente empenhado na diversida-
de, na igualdade de oportunidades e na não discriminação 
sob todas as formas, tendo sido reconhecido como uma das 
empresas mais inclusivas pelo “Diversity Leader 2021” do 
Financial Times.
Em matéria de Responsabilidade Social, o grupo Logista 
mantém um compromisso ativo com várias iniciativas so-
ciais, humanitárias, de bem-estar e de integração social, 
apoiando e empregando pessoas com deficiência, em risco 
de exclusão e fazendo contribuições destinadas a apoiar e 
dar resposta humanitária, bem-estar social e integração dos 
grupos mais vulneráveis da sociedade.

#Alcochete – Numa altura em que a questão ambien-
tal surge como uma preocupação latente, que medidas 
é que a Logista tem neste momento em vigor ou preten-
de aplicar para diminuir o impacto do trabalho reali-
zado (especialmente devido ao transporte de produtos 
por rodovia)?

Manuel Aguiar - O Grupo Logista tem uma forte preocupa-
ção com o meio ambiente e tem políticas claras de sustenta-
bilidade. Dando grande importância à política ambiental, o 
grupo integra-a na sua estratégia corporativa, como parte do 
valor acrescentado que caracteriza os seus serviços e as suas 
operações. Estamos empenhados em minimizar o impacto 
ambiental das nossas atividades, recorrendo, por exemplo à 
“Política de Qualidade, Ambiente e Eficiência Energética”, 
que define orientações e boas práticas para otimizar a utili-
zação dos recursos e prevenir a poluição nos processos, de 
acordo com o rigoroso cumprimento regulamentar e os obje-
tivos do grupo. Além disso, o Grupo Logista, foi reconheci-
do como líder mundial em sustentabilidade na CDP “A Lista 
2021” pelo 6.º ano consecutivo.

Manuel Aguiar
DIRETOR GERAL - EMPRESA LOGISTA
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São Francisco vai ter ciclovia

Piscina Municipal abre ao 
público em setembro

A câmara municipal aprovou por unanimidade o projeto de construção de uma ciclovia 
entre Alcochete e São Francisco na reunião de 25 de maio, orçado em 3.195.102,41 euros 
(mais IVA).
O presidente da câmara municipal, Fernando Pinto, destacou a importância do projeto para 
o concelho e para a freguesia de São Francisco, mas alertou para “o caminho longo que 
é necessário percorrer porque temos que reunir com todos os proprietários dos terrenos 
para as respetivas cedências”, para além de que o município tem de conseguir capacidade 
financeira, através da candidatura a fundos nacionais ou comunitários, tendo em conta o 
elevado investimento da intervenção.
O projeto aprovado tem como base e respeita as diretrizes do estudo preliminar, realizado 
pela câmara municipal, que procede à definição de um novo perfil para a plataforma da 
antiga Estrada Nacional 119, acrescentando ao percurso rodoviário um duplo percurso ci-
clável e pedonal, bem como áreas verdes de proteção e enquadramento, numa extensão de 
cerca de dois quilómetros, desde o limite do perímetro urbano de Alcochete até à estrema 
municipal, atravessando o aglomerado urbano de São Francisco.#

O projeto Arborização do Sítio das Hortas e Pinhal das Areias foi aprovado pelo Programa 
Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), no âmbito do 
Portugal 2020. O projeto irá decorrer entre setembro de 2022 e novembro de 2023, com 
um investimento estimado de 73.000 euros, totalmente financiado por verbas comunitárias.
Com este projeto, o município de Alcochete irá disponibilizar à comunidade novos espa-
ços verdes arborizados e ilhas sombra, numa área de 12,12 hectares, para fruição pública 
em meio natural e atividades de lazer. Prevê-se a plantação em zonas específicas de um 
total de 182 árvores, a identificação e abate de 30 árvores mortas e potenciadoras de risco 
e a aquisição/instalação de mobiliário urbano.
Em linha com a visão estratégica do município para uma comunidade mais resiliente e 
adaptada ao clima, a arborização do Sítio das Hortas e do Pinhal das Areias contribui 
ativamente para a utilização de soluções de base natural na adaptação às alterações climá-
ticas, para a melhoria dos serviços de ecossistemas em meio urbano e para a sensibilização 
da comunidade para importância da criação e preservação de espaços verdes num contexto 
de transição climática.#

A Piscina Municipal de Alcochete, situada junto ao Bairro da Coophabital, reabre ao pú-
blico em setembro após ter estado encerrada desde 2020 devido à pandemia e à realização 
de obras para melhorar a sua eficiência energética.
O equipamento reabre com a prática de natação livre de 1 a 16 de setembro no seguinte 
horário: 2ª, 4ª e 6ª-feira, das 15h00 às 20h30 e 3ª e 5ª-feira, das 8h00 às 13h00. A secretaria 
vai funcionar de 2ª a 6ª-feira, das 8h00 às 20h00 e as novas inscrições decorrem de 05 a 
16 de setembro.
Com um orçamento de 520.974,49 euros, a intervenção teve como objetivo principal a 
promoção da melhoria do desempenho energético do edifício e dos diferentes equipamen-
tos e sistemas existentes na Piscina Municipal, bem como a implementação de um conjun-
to de medidas e programas com viabilidade técnico-económica sob uma ótica de utilização 
racional de energia que induza reduções, não só na fatura energética, mas também nas 
emissões de dióxido carbono. Para tal, a empreitada consistiu na introdução de sistemas 
de ETICS na envolvente opaca e a substituição dos vãos envidraçados e dos equipamentos 
mecânicos que foram substituídos por outros com melhor eficiência.#

Sítio das Hortas e Pinhal
das Areias
Avança projeto de arborização com financiamento comunitário
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A educação continua a ser uma aposta prioritária do município de Alcochete e nesse âmbito 
no próximo ano letivo vão ser investidos mais de 209 mil euros na aquisição de livros de 
fichas e no plano de transportes escolares. 
Na reunião de câmara de 03 de agosto, o executivo informou da oferta dos livros de fichas a 
todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Alcochete. 
O apoio será atribuído a 810 alunos do 1.º ciclo e 472 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, 
num valor que atinge quase os 50 mil euros. 
Aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico vão ser oferecidos os livros de fichas de Matemática, 
Estudo do Meio, Português e Inglês para o 3.º e 4.º anos. Relativamente aos alunos do 2.º ci-
clo do ensino básico os livros de fichas oferecidos serão das disciplinas de Ciências Naturais, 
História e Geografia de Portugal, Inglês, Matemática e Português.

Ciente da importância que os avós têm para o desenvolvimento das crianças, Alcochete assi-
nalou o Dia Mundial dos Avós com duas iniciativas que uniram gerações, promovendo mo-
mentos únicos de interação.
A efeméride trouxe à Biblioteca Municipal de Alcochete, no dia 22 de julho, Nélson Mateus e 
a Tertúlia Intergeracional, que iniciou as festividades do Dia Mundial dos Avós, mostrando o 
projeto “Diário de uma avó e de um neto confinados em casa”, que acontece em parceria com 
a célebre escritora Alice Vieira. Este projeto permite construir uma ponte entre gerações, ensi-
nando como a alma está algures entre a vivacidade dos jovens e as memórias dos mais velhos 
e que é possível criar algo mágico ao juntar os dois. 
Mantendo a lógica de pensamento e tentando unir netos e avós no mesmo espaço para que 
pudessem partilhar momentos inesquecíveis, a celebração do Dia dos Avós prosseguiu para o 
Parque de Merendas do Samouco. Durante todo um dia a animação foi constante: desde um 
piquenique, passando por atividades surpresa e contando ainda com insufláveis, o dia 26 de 
julho foi certamente memorável!#

Dia dos Avós celebrou 
afeto entre gerações

Livros de Fichas e Transportes Escolares

Investimento superior a
200 mil euros na educação

Na mesma reunião foi aprovado, por unanimidade, o Plano Municipal de Transportes 
Escolares, que representa um investimento de 159.133,57 euros. Estima-se que serão abran-
gidos 298 alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário. Desses alunos, 37 serão trans-
portados com recurso a veículos municipais, tendo em conta que residem em locais isolados, 
de difícil acesso e sem acesso à rede de transportes públicos.
A ligação entre as localidades do concelho de Alcochete é assegurada por uma única rede 
de transportes coletivos de passageiros pela empresa Carris Metropolitana e, para além des-
ta rede de transportes coletivos, o transporte dos alunos é ainda assegurado por veículos 
municipais, de acordo com circuitos especiais nas zonas rurais para os estabelecimentos 
de ensino.#
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Câmara apoia 
Fundação João 
Gonçalves Júnior

Escola Comunitária de 
Alcochete aberta à população

O município de Alcochete aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 150 mil euros à Fundação João Gonçalves 
Júnior,  instituição particular de solidariedade social sediada em Alcochete desde 1953, com respostas sociais de creche, 
pré-escolar e CATL.
O presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto, salientou que este apoio à Fundação João Gonçalves 
Júnior conclui “um processo de apoio inequívoco às instituições particulares de solidariedade do concelho”, designada-
mente à CERCIMA, ao CENSA-Centro Social de São Brás e à Santa Casa da Misericórdia de Alcochete.
O referido apoio financeiro destina-se à renovação total do espaço de recreio com a construção de muro delimitativo face 
aos prédios vizinhos, a colocação de pavimento amortecedor antiderrapante e drenante, a remoção de brinquedos degrada-
dos, a colocação de dois novos equipamentos lúdicos adequados ao cumprimento das regras de segurança e a substituição 
de aparelhos de ar condicionado.#

“Quem ama a sua terra ajuda-a”, uma frase da autoria de Lia Müller-Penninger é o ponto de 
partida da conversa com a professora Eugénia Casadinho, presidente do grupo coordenador 
da Escola Comunitária de Alcochete que diariamente se dedica a ajudar o próximo, sem 
esperar nenhuma retribuição.
Entre atuações em lares, bibliotecas e jardins públicos, Eugénia Casadinho e o grupo so-
cial da Escola Comunitária fomentam, de forma voluntária, a criação de novos interesses, 
amizades e de um espírito de comunidade, naquele que é um intercâmbio de saberes entre 
gerações. 
As escolas integram também o dia a dia do grupo de professores e alunos da Escola 
Comunitária. Recentemente estiveram na Escola Básica do 1.º Ciclo do Passil a apresen-
tar a história “Era uma vez! Há espaço para mim?”, integrada na aula de Arteterapia, uma 
disciplina híbrida que utiliza recursos artísticos com finalidades terapêuticas. Rosa Maria 
Almeida, que integra o grupo social, define a disciplina como “a arte de viver em paz, 
brincar com o sério e levar o sério a rir”. A iniciativa pretendeu aproximar as crianças do 
jardim de infância e do 1.º ciclo num momento de reflexão e desmistificação de uma bruxa, 
tipicamente associada ao mal, mas que afinal era boa e que ensina as crianças a não ter medo. 
“Todos experimentam tudo, ninguém tem limitações, cada um faz como pode, como sabe, 
como a sua saúde deixa e todos participam”, acrescentou Eugénia Casadinho.
Fundada oficialmente a 13 de maio de 1978, a Escola Comunitária de Alcochete foi o mo-
delo piloto em Portugal Continental e representa a concretização do sonho de Lia Müller-
Penninger, escritora e jornalista suíça que residiu no concelho e que a concebeu como “a 
Escola da Comunidade, pela Comunidade e para a Comunidade”. A missão da escola passa 
pela promoção cultural, educativa e social, num espaço aberto a todos: crianças, jovens, 
adultos, idosos, constituindo-se como uma instituição neutra que não distingue instrução, 
condições financeiras, nem orientação política ou religiosa. 
No programa da escola pode encontrar várias aulas, nomeadamente, Arteterapia, Fitoterapia, 
Pintura, História da Arte, Bricolage, Culinária, Doçaria, Esperanto, Meditação, Línguas, 
Música, workshops variados, passeios, almoços temáticos e Informática.#

Descubra mais sobre este projeto em www.escola-comunitaria-de-alcochete.webnode.pt. 
Contactos: escolacomunitariadealcochete@gmail.com | 962 163 577
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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 junho, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente: 
–  Celebração do Protocolo de Colaboração entre o Município 
de Alcochete e a Direção Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas (DGACCP) com vista à instituição do 
Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE);
–  Aprovação da adesão do Município de Alcochete ao Modelo de 
Cogestão para a Reserva Natural do Estuário do Tejo;
–  Empreitada de Requalificação da Rua Vale Figueira – Proc.º 
I-18/21/CP 

• Aprovação da modificação objetiva ao contrato;
• Aprovação da prorrogação do prazo de execução da obra;
• Aprovação de adenda ao contrato inicial;
• Notificação ao empreiteiro

–  Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) para 
o Ano 2023.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Celebração de Contrato Programa com a Associação Cultural 
Recreativa Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares 
do Passil;
–  Celebração de Contrato Programa com o Aposento do Barrete 
Verde de Alcochete;
–  Atribuição de Ação Social Escolar.

Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Maduro:
–  Procedimento de Concurso Público para o contrato de concessão 
para autorização de instalação e exploração de máquinas de vending 
em instalações do município de Alcochete” Proc. nº 01/22 /CP:

• Aprovação do relatório final e da decisão de adjudicação;
• Aprovação de minuta de contrato;
• Delegação de competências no sr. Presidente da câmara para 
notificação da decisão de adjudicação e minuta de contrato.

–  Abertura de procedimento concursal para um Técnico superior na 
área de história (Contrato por tempo indeterminado);
–  Abertura de procedimento concursal para 2 Assistentes Operacionais 
na área de Educação (Contrato a termo resolutivo incerto).

Mais foram apresentados os seguintes assuntos:

Apresentado pelo senhor presidente:
–  Voto de Pesar – “Falecimento do Bombeiro Voluntário 
António Marques”
–  Voto de Pesar – “Falecimento do músico alcochetano Armando 
José Crispim”

Apresentado pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Saudação – “Grupo Desportivo Alcochetense”

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 junho de 2022  

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 06 DE JULHO 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 ordinária, 
realizada em 06 de julho, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente: 
–  Plano de Coordenação – Festas Populares de Samouco – 
Edição 2022;
–  Passeios no Bote Leão – Festas do Barrete Verde e das Salinas;
–  Celebração de Protocolo de colaboração entre o Município de 
Alcochete e a Fundação João Gonçalves Júnior;
–  Atribuição de apoio na comparticipação de medicamentos no 
âmbito do PCMIC (Proc.os n.ºs 67 e 68);

DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO 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 ordinária, 
realizada em 11 de maio, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente: 
–  Celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Alcochete e a Santa Casa da Misericórdia de Alcochete.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Atribuição de Ação Social Escolar.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Sérgio Lavrado:
–  Cedência do espaço público e aprovação do horário das 
festividades para a realização das Tradicionais Festas de 
Confraternização Camponesa de São Francisco.

Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Maduro:
–  Abertura de procedimento concursal para um lugar de 
marinheiro de tráfego fluvial, inserido nas carreiras não revistas do 
regime geral;
–  Abertura de procedimento concursal para um lugar de assistente 
operacional na área de serralheiro;
–  Recurso a reserva de recrutamento interna de um assistente 
técnico na área de contratação pública.

Proposto pela senhora vereadora Natacha Bexiga Patinha:
–  Saudação “Aos Bombeiros”.

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, 12 de maio de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 25 DE MAIO 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 ordinária, 
realizada em 25 de maio, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente: 
–  Moção “Pela segurança no concelho de Alcochete”;
–  Plano de Coordenação – Festas de Confraternização Camponesa 
de São Francisco – Edição 2022;
–  Celebração de Contrato de Doação de um painel de azulejos da 
Junta de Freguesia de Alcochete.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Celebração de Contrato Programa com a Associação de Festas 
Populares do
Samouco;
–  Atribuição de apoio na comparticipação de medicamentos no 
âmbito do PCMIC;
–  Atribuição de Ação Social Escolar;
–  Celebração de Contrato Programa com o Vulcanense 
Futebol Clube;
–  Abertura de Concurso por Inscrição para Atribuição de 
Habitação Social.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Sérgio Lavrado:
–  Aprovação do Projeto de Construção de Ciclovia entre 
Alcochete, S. Francisco e o limite do Concelho.

Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Maduro:

–  Recurso a reserva de recrutamento interna de três assistentes 
operacionais, na área da educação, no regime de contrato de 
trabalho a termo incerto (DIS).
Proposto pelo senhor vereador Jorge Giro:
–  Moção “Por Melhor e Mais Acessíveis Transportes Públicos e 
Maior Gratuitidade”.

Atribuição de apoios financeiros:
–  Atribuição de apoio financeiro ao Mundo Inseparável Associação 
Voluntariado ao abrigo do Programa Erasmus+ - €1.000,00
–  Atribuição de Apoio Financeiro à Associação de Proteção dos 
Animais Alfaiate - €1.200,00

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, 27 de maio de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 08 DE JUNHO 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 ordinária, 
realizada em 08 de junho, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente: 
–  Normas de Participação – Arraial de S. João.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Celebração de Contrato Programa com a Associação Gil Teatro;
–  Atribuição de Ação Social Escolar;
–  Atribuição de apoio na comparticipação de medicamentos no 
âmbito do PCMIC;
–  Celebração de Contrato Programa com a Sociedade Filarmónica 
Progresso e Labor Samouquense;
–  Celebração de Contrato Programa com a Organização de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Samouco.

Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Maduro:
–  2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano de 2022.

Atribuição de apoios financeiros:
–  Apoio Financeiro à Associação Pétalas D’ Ideias para apoio aos 
Refugiados Ucranianos - €645,00

Mais foram apresentados os seguintes assuntos:

Apresentado pelo senhor presidente:
–  Saudação – “Festas de Confraternização Camponesa”

Apresentado pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Saudação – “Grupo Desportivo Alcochetense”
–  Saudação – “Futebol Clube São Francisco”

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, 09 de junho de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 22 DE JUNHO DE 2022

FERNANDO MANUEL 
GONÇALVES PINA PINTO 
presidente da Câmara Municipal 
do concelho de Alcochete:
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–  Voto de Pesar “José Samuel Lupi” - Apresentado pelo PS e 
aprovado por unanimidade;
–  Voto de Louvor “Coletividades do Concelho” - Apresentado pelo 
PS e aprovado por unanimidade;
–  Moção “Contra a invasão da Federação Russa à Ucrânia” – 
Apresentada pelo PS e aprovada por unanimidade;
–  Prestação de Contas de 2021 e Relatório de Gestão 2021– 
Aprovado por maioria, com 18 votos a favor (15 do PS, 2 do CDS-
PP e 1 do PSD) e 6 abstenções (5 da CDU e 1 do Chega);
–  1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa 
e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) de 2022 - Aprovado 
por maioria com 15 votos a favor do PS e 9 abstenções (5 da CDU, 
2 do CDS-PP, 1 do PSD e 1 do Chega);
–  1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2022 – Aprovado por 
maioria com 15 votos a favor do PS e 9 abstenções (5 da CDU, 2 do 
CDS-PP, 1 do PSD e 1 do Chega);
–  Emissão de licença para uso privativo do domínio público 
municipal para instalação de 1 posto de carregamento normal para 
veículos elétricos, no largo Barão de Samora Correia, em Alcochete 
com dois pontos e dois lugares de estacionamento – rede de 
mobilidade elétrica – Aprovado por unanimidade;
–  Procedimento de Concurso Público para o contrato de concessão 
para autorização de instalação e exploração de máquinas de vending 
em instalações do município de Alcochete” - Proc. n.º 01/22/CP – 
Aprovado por maioria, com 19 votos a favor (15 do PS, 2 do CDS-
PP, 1 do PSD e 1 do Chega) e 5 abstenções da CDU.

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 de Divisão da DAGR, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete, 02 de maio de 2022
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE 30 DE JUNHO DE 2022

MÁRIO MANUEL 
CATALÃO BOIEIRO
presidente da Assembleia 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 sessão ordinária realizada 
em 30 de junho de 2022, foram aprovados os seguintes assuntos:

–  Proposta “Criação de uma Comissão para Eventual Análise da 
Situação dos Cuidados de Saúde no concelho de Alcochete” – 
Apresentada pelo PS e aprovada por unanimidade;
–  Moção “Avançar por Mais e Melhores Transportes” – Apresentada 
pela CDU e aprovada por maioria com 23 votos a favor (15 do PS, 5 
da CDU, 2 do CDS-PP e 1 do PSD) e 1 abstenção do Chega;
–  Voto de Louvor “Coletividades do Concelho” - Apresentado pelo 
PS e aprovado por unanimidade;
–  Voto de Pesar “Armando José Crispim” - Apresentado pelo PS e 
aprovado por unanimidade;
–  Voto de Pesar “António José de Abreu Marques” - Apresentado 
pelo PS e aprovado por unanimidade;
–  2.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2022 – Aprovado por 
maioria com 15 votos a favor do PS e 9 abstenções (5 da CDU, 2 do 
CDS-PP, 1 do PSD e 1 do Chega).

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

E eu, Carla Oliveira, Técnica Superior, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete, 05 de julho de 2022
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,
Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

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

Paços do concelho de Alcochete, 21 de julho de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 03 DE AGOSTO 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 ordinária, 
realizada em 03 de agosto, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
–  Plano de Coordenação – Festas do Barrete Verde e das Salinas – 
Edição 2022;
–  Cedência do espaço público e aprovação do horário das 
festividades para a realização das Tradicionais Festas do Barrete 
Verde e das Salinas;
–  Empreitada de “Requalificação da Rua Vale Figueira”, Processo 
I-18/21 – Prazo de execução;
–  Abertura de procedimento concursal para dois assistentes técnicos 
na área administrativa.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Plano Municipal de Transportes 2022/2023;
–  Celebração de Contrato Programa com o Grupo de Forcados 
Amadores de Alcochete;
–  Celebração de Contrato Programa com o Grupo Desportivo 
Alcochetense.

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, 04 de agosto de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE ALCOCHETE

DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE 29 DE ABRIL DE 2022

MÁRIO MANUEL CATALÃO BOIEIRO, 
presidente da Assembleia 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 sessão ordinária realizada 
em 29 de abril de 2022, foram aprovados os seguintes assuntos:

–  Saudação “Movimento Associativo Popular do concelho de 
Alcochete” – Apresentada pela CDU e aprovada por unanimidade;
–  Saudação “Comércio Local do concelho de Alcochete” – 
Apresentada pela CDU e aprovada por unanimidade;
–  Saudação “25 de Abril de 1974” – Apresentada pela CDU e 
aprovada por maioria com 22 votos a favor (14 do PS, 5 da CDU, 
2 do CDS-PP e 1 do PSD) e 2 abstenções (1 do Chega e 1 do PS);
–  Recomendação “Pela disponibilização do serviço de marcação 
de consultas por telefone no Centro de Saúde de Alcochete” – 
Apresentada pelo PSD e aprovada por unanimidade;
–  Voto de Saudação “Dia Internacional do Trabalhador” – 
Apresentado pelo PS e aprovado por unanimidade;

–  Atribuição de apoio na comparticipação de medicamentos no 
âmbito do PCMIC (Proc.o n.º 69).

Proposto pelo senhor vereador Pedro Sérgio Lavrado:
–  Cedência do espaço público e aprovação do horário das 
festividades para a realização das tradicionais festas de Nossa 
Senhora do Carmo.

Proposto pela senhora vereadora Ana Sofia Maduro:
–  Cessação de procedimento concursal de um assistente 
operacional na área de cemitério, e abertura de novo procedimento 
na mesma área de atividade;
–  Abertura de procedimento concursal para 5 Assistentes 
Operacionais na área de Educação (Contrato a termo 
resolutivo certo).

Mais foram apresentados os seguintes assuntos:

Apresentado pela senhora vereadora Maria Luisa Salsa:
–  Saudação – “Aos Trabalhadores da Simarsul”.

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

E eu, Carla Oliveira, técnica superior, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete, 07 de julho de 2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 20 DE JULHO 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 ordinária, 
realizada em 20 de julho, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
–  Abertura de procedimento concursal para um Técnico Superior na 
área de mecânica (Contrato por tempo indeterminado);
–  Abertura de procedimento concursal para cinco Técnicos 
Superiores (Contratos por tempo indeterminado);
–  Abertura de diversos procedimentos concursais para Divisão 
de Infraestruturas e Serviços Urbanos (Contratos por tempo 
indeterminado);
–  Recurso a reserva de recrutamento interna de um assistente 
operacional na área de espaços verdes;
–  Isenção de taxas pela utilização do Fórum Cultural de Alcochete – 
Gravação do Programa “ALL YOU NEED IS LOVE”.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares:
–  Celebração de Contrato Programa com o Clube Taurino de 
Alcochete;
–  Celebração de Contrato Programa com o Futebol Clube São 
Francisco;
–  Celebração de Contrato Programa com o Grupo Casa da Malta;
–  Celebração de Contrato Programa com a Associação Desportiva 
Samouquense
–  Celebração de Contrato Programa com o Rancho Folclórico “Os 
Camponeses” de São Francisco;
–  Celebração de Contrato Programa com a Coophabital Cooperativa 
de Habitação Económica CRL;
–  Celebração de Contrato Programa com o Corpo Nacional de 
Escutas - Agrupamento 223 Alcochete;
–  Celebração de Contrato Programa com a Sociedade Imparcial 15 
de Janeiro de 1898;
–  Celebração de Contrato Programa com Núcleo do Sporting Clube 
de Portugal de Alcochete.

Mais foi apresentado o seguinte assunto:

Apresentado pelo senhor presidente:
–  Saudação “Festas Populares em Honra de Nossa Senhora 
do Carmo”.

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

DELIBERAÇÕES
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DEMOCRACIA

Na reunião de 29 de abril de 2022, a Assembleia Municipal de Alcochete aprovou a Prestação de Contas de 2021 e o Relatório de Gestão 2021, a 1.ª Revisão 
ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) de 2022 e a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2022.

BANCADA DO PARTIDO 
SOCIALISTA
No período de antes da ordem do dia, Diogo 
Mourão manifestou concordância com a 
saudação da CDU ao movimento associativo popular do concelho, 
assim como com a saudação da CDU ao comércio local do conce-
lho e lembrou que os dois últimos anos foram muito difíceis e que 
o município tomou várias medidas para apoio ao comércio local.
Ana Lúcia Maduro solicitou um balanço do relatório epidemioló-
gico da covid-19 no concelho e da vacinação e saudou o Executivo 
Municipal pela realização da Quinzena da Juventude.
A bancada do PS, à exceção do deputado José Luís Catalão, que se 
absteve, votou favoravelmente a saudação ao 25 de Abril de 1974 
apresentada pela CDU.
No que respeita à recomendação do PSD para que seja criada uma 
linha telefónica para marcação de consultas no Centro de Saúde de 
Alcochete, que foi aprovada por unanimidade, a presidente da Junta 
de Freguesia de Alcochete, Maria Manuel Maduro, informou que 
as três juntas de freguesia do concelho facilitam a vida aos muníci-
pes, sobretudo aos mais idosos, no que respeita à marcação de con-
sultas e ao pedido de receitas médicas. Sobre este assunto, Diogo 
Mourão referiu também que as juntas têm maior conhecimento das 
pessoas que possam utilizar o referido serviço e manifestou dúvidas 
quanto ao facto de o serviço melhorar se a marcação for feita no 
centro de saúde.
Sobre a mesma matéria, o presidente da Assembleia Municipal de 
Alcochete, Mário Catalão Boieiro, salientou que estão em discus-
são dois serviços que não são antagónicos, mas complementares. 
Ricardo Loureiro apresentou uma saudação ao Dia Internacional 
do Trabalhador, que foi aprovada por unanimidade.
Ana Lúcia Maduro apresentou um voto de pesar, que foi aprovado 
por unanimidade, pelo falecimento de José Samuel Lupi, que mor-
reu no dia 08 de março de 2022.
Diogo Mourão apresentou um voto de louvor, que foi aprovado 
por unanimidade, às associações que celebraram recentemente 
o seu aniversário e dirigiu uma palavra de apreço à organização 
do Círio dos Marítimos, apesar de este ano ainda não se realizar 
a festa devido à pandemia, e à Associação das Tradicionais Festas 
de São Francisco por voltar a organizar as desejadas Festas de 
Confraternização Camponesa.
João Espiga apresentou uma moção, aprovada por unanimidade, 
de condenação da Federação Russa pela invasão da Ucrânia e 
destacou o movimento criado para apoio aos ucranianos no con-
celho de Alcochete.
Na discussão da moção da CDU sobre a guerra na Ucrânia, o pre-
sidente da Assembleia referiu que não há dúvidas sobre a verdade 
dos factos e que o que se está a passar é a guerra neste país, há uma 
invasão e um povo que sofre e disse não entender os termos em que 
a moção foi redigida, justificando assim a sua intenção de voto. O 
autarca contestou a intervenção de Ana Brandão salientando que 
são os próprios dirigentes políticos russos que têm confirmado os 
ataques à população ucraniana. Considerou ainda que não há justi-
ficação para a guerra no século XXI e que não é possível dialogar 
com quem nega a evidência.
Diogo Mourão também contestou a moção da CDU e conside-
rou estranho que nela não venha escrito com toda a firmeza que a 
Rússia invadiu a Ucrânia sem motivo aparente e que tem vindo a 
cometer crimes de guerra.
Clara Vila Cova, em representação da Junta de Freguesia do 
Samouco, disse que a moção tem o intuito de manipular ideologi-
camente toda a situação e considerou lamentável a moção apresen-
tada pela CDU.
João Espiga disse não perceber como é que a bancada da CDU 
aprova a moção apresentada pelo PS e depois apresenta uma mo-
ção completamente distorcida da moção do PS, o que só sublinha a 
política distorcida do PCP, de ziguezague, sobre esta matéria.
Ana Lúcia Maduro referiu que a bancada do PS é contra a guerra na 
Ucrânia e também contra todas as outras guerras.
Diogo Mourão defendeu que a solução para a guerra é que a Rússia 
regresse às suas atuais fronteiras e que ninguém tem dúvidas de que 
a Rússia é o país invasor. Salientou ainda que a Ucrânia é um país 
soberano e que não há negociações possíveis quando a Rússia quer 
anexar uma parte da Ucrânia como já fez com a Crimeia.
Ana Lúcia Maduro também criticou a moção da CDU por misturar 
guerras, por não ser explícita se é ou não contra a guerra na Ucrânia 
e porque fala de coisas do passado quando a invasão é uma realidade 
do presente.
A bancada do PS votou contra a moção da CDU e Diogo Mourão apre-
sentou uma declaração de voto, tendo Ana Lúcia Maduro justificado a 
sua abstenção por não estar de acordo com a sua redação, concordando, 
no entanto, com a condenação da guerra na Ucrânia e de outras guerras.

No período da ordem do dia, a bancada do PS votou favoravelmen-
te a Prestação de Contas de 2021 e o Relatório de Gestão 2021, 
documentos que foram aprovados com os votos a favor pelo PSD e 
CDS e a abstenção da CDU e do Chega. Diogo Mourão apresentou 
uma declaração de voto.
A 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa 
e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) de 2022 foram apro-
vados por maioria com os votos favoráveis do PS e a abstenção 
da CDU, CDS, PSD e CHEGA, registando igual votação a 1.ª 
Alteração ao Mapa de Pessoal para 2022.
A emissão de licença para uso privativo do domínio público mu-
nicipal para instalação de um posto de carregamento normal para 
veículos elétricos no largo Barão de Samora Correia, em Alcochete, 
com 2 pontos e 2 lugares de estacionamento – rede de mobilidade 
elétrica foi aprovada por unanimidade.
Por último, o procedimento de concurso público para o contrato de 
concessão para autorização de instalação e exploração de máquinas 
de vending em instalações do município de Alcochete foi aprovado 
por maioria com os votos favoráveis do PS, CDS, PSD e CHEGA 
e a abstenção da bancada da CDU.#

BANCADA DA COLIGAÇÃO 
DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
No período de antes da ordem do dia, Ana 
Luísa Lourenço apresentou uma saudação ao movimento asso-
ciativo popular do concelho, que foi aprovada por unanimidade.
Rui Mortal apresentou uma saudação ao comércio local do con-
celho de Alcochete, tendo em conta os problemas decorrentes 
da pandemia, que foi aprovada por unanimidade.
Rui Mortal questionou o Executivo Municipal quanto à aqui-
sição de um novo autocarro para apoio às deslocações das co-
letividades e das escolas e solicitou um ponto de situação em 
relação à manutenção das bicicletas públicas.
Ana Brandão apresentou uma saudação ao 25 de Abril de 1974 
e a todos quantos lutam pela liberdade, democracia e justa re-
partição da riqueza, que foi aprovada por todas as bancadas, à 
exceção da deputada do CHEGA e do deputado do PS José Luís 
Catalão, que se abstiveram.
Helena Batista apresentou uma saudação ao 1.º de Maio, Dia 
do Trabalhador.
Ana Brandão apresentou um requerimento a solicitar infor-
mações sobre os dois parques fotovoltaicos que a empresa 
Iberdrola vai instalar no concelho de Alcochete, nomeadamente 
se já foi apresentado o pedido para a sua instalação, qual o teor 
do parecer técnico da câmara, qual a dimensão do investimento, 
onde se localizam os terrenos e qual a sua classificação face ao 
PDM em vigor e ainda quais as contrapartidas para o município.
Orlando Gomes apresentou uma moção sobre a guerra na 
Ucrânia em que condena todas as ingerências e atos criminosos 
em cenários de guerra.
Na discussão da referida moção, Ana Brandão disse que a ques-
tão da veracidade tem de ser colocada porque há muita propa-
ganda com factos que não são verdadeiros. Disse ainda que não 
estão a favor da Rússia, mas que há ucranianos que têm a sua 
quota de culpa para que a invasão tivesse acontecido. Por sua 
vez, Rui Mortal considerou estar-se a distorcer a moção da CDU 
e que votaram a favor a moção do PS sobre o mesmo assunto, 
não restando dúvidas de que são contra a guerra. O deputado 
disse ainda que com a moção quiseram ir mais além e assim 
manifestarem-se contra todas as guerras silenciosas que não 
aparecem nas televisões.
A moção da CDU, intitulada “Pela paz, pela verdade, contra a 
mentira e os crimes de guerra”, foi reprovada com 16 votos con-
tra, 2 abstenções do CDS, uma abstenção do PS e os 5 votos a 
favor pela CDU.
No período da ordem do dia, a bancada da CDU absteve-se na 
votação da Prestação de Contas de 2021 e Relatório de Gestão 
2021, assim como em relação à 1.ª Revisão ao Orçamento da 
Receita, ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do 
Plano (PPI e AMR) de 2022. Ana Brandão apresentou uma de-
claração de voto sobre esta matéria.
A bancada da CDU absteve-se ainda na aprovação da 1.ª altera-
ção ao Mapa de Pessoal para 2022 e do procedimento de con-
curso público para o contrato de concessão para autorização de 
instalação e exploração de máquinas de vending em instalações 
do município de Alcochete, tendo Ana Luísa Lourenço apresen-
tado uma declaração de voto.
Os deputados da CDU votaram favoravelmente a emissão de 
licença relativa à instalação da rede de mobilidade elétrica na 
vila de Alcochete.#

BANCADA DO CENTRO 
DEMOCRÁTICO SOCIAL 
- PARTIDO POPULAR
No período de antes da ordem do dia, o deputado Jorge Sinquenique 
questionou o Executivo Municipal quanto às diligências que está a 
fazer para acolher os refugiados ucranianos no concelho.
A bancada do CDS votou favoravelmente as saudações referentes 
ao movimento associativo popular do concelho, ao comércio lo-
cal, ao 25 de Abril apresentadas pela CDU e o voto de louvor às 
associações do concelho, o voto de pesar pelo falecimento de José 
Samuel Lupi e a moção de condenação da Federação Russa pela 
invasão da Ucrânia, apresentados pela bancada do PS.
No período da ordem do dia, o CDS votou favoravelmente a 
Prestação de Contas de 2021 e Relatório de Gestão 2021 e abs-
teve-se na votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, ao 
Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI e 
AMR) de 2022, bem como na votação da 1.ª alteração ao Mapa de 
Pessoal para 2022.
Os deputados do CDS votaram ainda favoravelmente as propostas 
de emissão de licença para instalação de um posto de carregamento 
normal para veículos elétricos no largo Barão de Samora Correia 
em Alcochete e o procedimento de concurso público para instala-
ção e exploração de máquinas de vending em instalações do muni-
cípio de Alcochete.#

BANCADA DO PARTIDO 
SOCIAL DEMOCRATA
No período de antes da ordem do dia, 
Andreia Sousa alertou para os constrangimentos que as obras na ave-
nida do Canto do Pinheiro têm provocado aos moradores, questionou 
qual o prazo da obra e se está prevista alguma solução no curto prazo 
para diminuir o seu impacto. Apresentou ainda uma recomendação, 
que foi aprovada por unanimidade, para que o Executivo Municipal 
promova junto do ACES Arco Ribeirinho as diligências necessárias 
para a criação de uma linha de atendimento telefónico para marcação 
de consultas no Centro de Saúde de Alcochete.
A deputada do PSD votou favoravelmente as saudações ao movi-
mento associativo, ao comércio local e ao 25 de Abril de 1974 e ainda 
a saudação ao Dia do Trabalhador, o voto de pesar pelo falecimento 
de José Samuel Lupi e a moção de condenação da Rússia pela in-
vasão da Ucrânia. Esta bancada votou contra na votação da moção 
apresentada pela CDU relativa à guerra na Ucrânia.
Na ordem do dia, Andreia Sousa votou favoravelmente a Prestação 
de Contas de 2021 e o Relatório de Gestão 2021 e absteve-se na 
votação da 1.ª revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da 
Despesa e às Grandes Opções do Plano de 2022 e à 1.ª alteração ao 
Mapa de Pessoal para 2022 e apresentou uma declaração de voto.
A deputada do PSD votou favoravelmente as propostas relativas à 
rede de mobilidade elétrica e o procedimento de concurso público 
para instalação e exploração de máquinas de vending nos edifícios 
municipais.#

BANCADA DO CHEGA
No período de antes da ordem do dia, a de-
putada do CHEGA criticou as perdas de água nos sistemas de rega, 
nomeadamente nas novas urbanizações, e pediu esclarecimentos em 
relação à proposta do CHEGA quanto à construção de uma base de 
dados das IPSS e das pessoas que usufruem dos apoios no sentido de 
ajudar com mais eficácia quem precisa de ajuda e de combater a fraude.
Cecília Martins votou favoravelmente a saudação ao movimento as-
sociativo do concelho, a saudação ao comércio local e absteve-se na 
votação da saudação ao 25 de Abril de 1974.
A deputada do CHEGA votou a favoravelmente a recomendação para 
criação de uma linha telefónica para marcação de consultas no Centro 
de Saúde de Alcochete, a saudação ao Dia do Trabalhador, o voto de 
pesar pelo falecimento de José Samuel Lupi e a moção de condenação 
da Rússia pela invasão da Ucrânia e votou contra na votação da moção 
da CDU relativa à guerra na Ucrânia, tendo apresentado uma declara-
ção de voto.
Na ordem do dia, Cecília Martins absteve-se na votação da Prestação 
de Contas 2021 e do Relatório de Gestão, da 1ª revisão ao Orçamento 
da Receita, ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano 
de 2022 e da 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2022.
A emissão de licença para instalação de um posto de carregamento para 
veículos elétricos e o procedimento de concurso público para instalação 
e exploração de máquinas de vending tiveram o voto favorável da ban-
cada do CHEGA.#
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Foi em 1978 que a vida de Pedro Evaristo mudou, quando foi 
convidado para vir gerir a Pastelaria Londres, no centro da vila 
de Alcochete. Na época, com o patriarca veio toda a família, 
incluindo o filho Lucindo Evaristo, e a história das suas vi-
das começou a ser redesenhada. Hoje, à frente dos destinos da 
Pastelaria Londres estão Lucindo e a irmã, Maria João. 

Enquanto funcionários, e mais tarde gerentes, de um dos es-
paços aberto há mais anos em Alcochete, a família Evaristo 
tem visto a vila mudar com o tempo, passando de uma loca-
lidade onde a indústria fervilhava, para um polo de turismo. 
“Antigamente quando havia muita indústria e muitas fábricas, 
às oito da manhã isto era a loucura, o mesmo que à hora de al-
moço. Agora com o turismo os fins de semana são os dias mais 
movimentados”, recorda Maria João a #Alcochete. 

E de histórias e mudanças se tem feito a vida da Londres que 
mantém, desde o início, o fabrico próprio de todas as iguarias 
irresistíveis que por lá se podem provar. É pela mão de Fátima, 
esposa de Lucindo, que todos os dias chegam à montra os mais 
diversos bolos, entre os quais se destacam os pastéis de nata e 
o ovo estrelado, o rei da pastelaria desta casa. 

Sempre com a porta aberta, as paredes da Londres assistiram 
à inauguração da Ponte Vasco da Gama. Têm sido montra de 
Alcochete e das suas tradições e são guardiãs de segredos sem 
fim. Mas nem só de segredos se tem feito a história desta pas-
telaria onde até o toiro fez questão de entrar: “Houve uma vez, 
durante umas festas, que o toiro entrou por uma porta e saiu 
pela outra. As cadeiras e as mesas andaram pelo ar e havia 
mais pessoas dentro do balcão do que pessoas lá fora. Isto 
já foi há mais de 30 anos, mas é uma história de que nunca 
me esqueço”, conta emocionado Lucindo Evaristo. Quanto 
ao futuro desta casa emblemática no Largo de São João, em 
Alcochete, as respostas permanecem em aberto.#




