


implementado no concelho. Neste sentido foram 
instaladas várias luminárias inteligentes com 
baixo consumo de energia que permitem regular a 
intensidade da luz, e uma considerável redução na 
fatura de eletricidade.

impulsionadores, Cristina Paiva e Fernando Ladeira, 
a quem somos gratos e reconhecidos”, referiu o 
presidente da câmara, na reunião de câmara de 30 
de outubro, onde foi aprovado, por unanimidade, um 
voto de louvor à associação. A Andante está integrada 
no programa de itinerâncias culturais da Direção-
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, no 
âmbito do Plano Nacional de Leitura, e percorre o 
país de biblioteca em biblioteca. Mais recentemente 
também se apresenta em creches e berçários.

EB 2,3 El Rei 
D. Manuel I 
recebe mais 
uma maratona 
da leitura

Alcochete assinala
Semana Europeia da
Mobilidade
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Editorial

#curtas #curtas

A biblioteca escolar da EB 2,3 El-Rei D. Manuel I 
recebeu, no passado dia 30 de outubro, mais uma 
maratona da leitura, em que alunos e professores 
protagonizaram momentos de leitura em voz alta. 
A maratona da leitura marcou o arranque das 
atividades no âmbito do Plano Anual de Atividades de 
Cooperação da Rede de Bibliotecas de Alcochete, na 
qual participaram também a vereadora da Educação, 
Maria de Fátima Soares e o vereador da Cultura, Vasco 
Pinto. Participaram ainda na iniciativa Cristina Paiva, 
da Andante Associação Artística, Margarida Costa, 
da Rede de Bibliotecas Escolares, Andreia Varela, 
da Alfarroba Edições, António Almeirim, da Junta 
de Freguesia de Samouco, Susana Rolo, da Junta de 
Freguesia de São Francisco.  

Câmara e associações locais assinalam Dia 
Mundial do Animal

Andante vence Prémio Ler + 2019
A Andante - Associação Artística foi distinguida com 
O Prémio Ler+ 2019, criado pelo Plano Nacional 
da Leitura 2027 (PNL), no valor de dez mil euros, 
pelo trabalho desenvolvido na promoção da 
leitura, transformando livros de poesia, romances 
e contos em espetáculos de teatro, em Alcochete 
e noutros municípios do país. A atriz Cristina Paiva 
e o sonoplasta Fernando Ladeira são os rostos da 
Andante que desenvolve a sua atividade no Fórum 
Cultural e na Biblioteca de Alcochete com destaque 
para a atividade do CLEVA - Coro de Leitura em 
Voz Alta. “Distinguir a Andante é notabilizar o 
esforço e o trabalho dos seus criadores e principais 

A câmara municipal assinalou, no passado dia 5 de 
outubro, o Dia Mundial do Animal, com um desfile 
canino e uma cãominhada, em parceria com a 
Associação “Os Canitos” e a Associação Alfaiate. 
No desfile canino no qual participaram 9 canídeos, 
avaliados nas categorias de simpatia, obediência e 
agilidade, destacou-se o Nico, de Gilberto Fumaças, 
na categoria de simpatia, e a Tera, de Paulo Rei, que 
superou a concorrência nas vertentes de obediência e 
agilidade e levaram para casa um prémio da Husse, 
marca que se associou ao evento. Participaram 
também na iniciativa o Brutus, de Filipa Ramos, a Ally, 
de Ana Ribeiro, o Loky, de Margarida Costa, o Seth, de 
Paulo Rei, o Freddie, de António Labreca, a Snow e 
a Dara, de Vânia Afonso. Promovida pela Associação 
“Os Canitos”  A Cãominhada proporcionou um 
agradável passeio aos amigos de 4 patas pela zona 
ribeirinha de Alcochete. A Associação “Os Canitos” 
e a Associação Alfaiate estiveram representadas 
com espaços próprios, onde divulgaram as suas 
atividades numa ação de sensibilização para a adoção 
de animais abandonados. Recorde-se que a câmara 
municipal tem um protocolo com a Associação “Os 
Canitos” relacionado com a promoção da adoção dos 
cães que estão no canil, e outro com a associação 
Alfaiate, com a qual está a implementar o programa 
CED no concelho, com vista à captura, esterilização e 
devolução de gatos pertencentes a colónias de rua, de 
forma mais segura em termos de saúde pública.

Distintos munícipes,

O tempo voa e num ápice regressamos ao cair das 
folhas. Chegou o Outono e com ele mantemos 
a mesma determinação, o mesmo empenho, 
absoluto rigor e transparência nos nossos actos e 
acções.
Melhorar Alcochete é a razão do nosso trabalho, 
preservar o que de mais genuíno possuímos é 
elementar no nosso quotidiano e creiam que não 
existe um minuto na nossa vida de eleitos que não 
vise um cuidado acrescido pela nossa população.
Esta é a nossa forma elementar de estar em 
comunidade. Todos os dias, sentimos que 
contribuímos decisivamente para um futuro 
melhor, temos um cuidado especial pelas nossas 
crianças e jovens, as requalificações dos espaços 
escolares e desportivos, são sinónimo disso 
mesmo. Os menos jovens acolhem da nossa 
parte um carinho único, quer nos gestos quer 
nos compromissos que assumimos na melhoria 
significativa da sua qualidade de vida. Pensamos 
nas pessoas, tocamos corações e fazemo-lo 
porque conhecemos a nossa gente, a nossa terra 
e sobretudo porque somos assim. Está no nosso 
ADN, não nos transformamos noutras pessoas 
apenas e só porque sou presidente ou somos 
vereadores. Não! Somos assim!
Focalizando agora a minha atenção nas obras e 
trabalhos que estamos a desenvolver um pouco por 
todo o lado mas em particular no núcleo central de 
Alcochete, sinto que estamos a prejudicar, ainda 
que temporariamente, moradores e comerciantes. 
Toda a obra tem esta particularidade, mas sinto-
me muito feliz em simultâneo porque os espaços 
em que estamos a operar vão certamente ficar 
melhores. Agradeço a vossa paciência e acreditem 
que de tudo fazemos para que o impacto seja 
célere e os contratempos diminutos.
Alcochete está a ficar melhor e esta é a 
compensação extraordinária que podemos receber 
enquanto autarcas. Servir a causa pública é motivo 
de orgulho para mim e naturalmente para quem 
me ladeia. Obrigado pela confiança demonstrada!
Paulatinamente aproxima-se uma das mais belas 
Quadra do ano, o Natal. 
Vivemos numa sociedade maioritariamente cristã, 
com fundadora e tradicional presença católica. No 
momento em que se relembra o nascimento de 
Jesus, aquilo que há de essencial na prática cristã 
são os valores da solidariedade, da compaixão e do 
amor ao próximo.
Este é também um tempo de reflexão, de ponderar 
sobre a vida e tudo o que a cerca, repensar planos 
e caminhos rumo à felicidade.
O encanto do Natal chega a Alcochete repleto 
de energia e esperança renovada. Chega com a 
presença do Amor às pessoas e à terra, esse puro 
e nobre sentimento, a mais bela das palavras, a 
mais forte das emoções. Colorimos corações e 
distribuímos sorrisos de felicidade embrulhados 
no sonho de um fantástico 2020 para todos.
Desfrutem do que preparámos para que este Natal 
seja mágico: a iluminação; árvores; presépios; 
comboio; vídeo mapping; desfile; concertos; 
exposição; mercado; animações várias; casa do 
pai natal e mostra de montras do nosso comércio 
tradicional.
De coração cheio vos desejo um Natal abençoado.

Com um abraço de amizade do vosso presidente.

Fernando Pinto

A Semana Europeia da Mobilidade e o Dia Europeu 
sem Carros foram assinalados no dia 22 de setembro, 
na vila de Alcochete, com a realização de várias 
iniciativas para a população, nomeadamente 
passeios de bicicleta e pedestre, jogos, passeios de 
charrete e tuk tuk, trampolim, pinturas faciais e jogos 

ShortCutz em Alcochete
Em Alcochete também há curtas! São as curtas-
metragens que a Teatro Livre projeta na Sociedade 
Imparcial 15 de Janeiro de 1898, com a designação 
de ShortCutz Alcochete, no âmbito do movimento 
nacional e promotor de curtas-metragens – ShortCutz, 
que este ano completa 10 anos. A ideia original é 
do realizador Rui de Brito que está presente em 12 
localidades portuguesas e completa este ano 10 anos. 

A exemplo do que acontece no resto do país o 
ShortCutz Alcochete promove uma sessão por mês, 
com direito a conversa com realizadores e atores. 
Atualmente, está a decorrer uma competição em 
que o público é que decide. Apareça e participe nas 
sessões! A próxima é já dia 30 de novembro. 

da S.Energia. A população aderiu à iniciativa que 
visa incentivar a mobilidade sustentável na Europa 
através da promoção de um debate alargado sobre 
a necessidade de mudanças de comportamento em 
relação à mobilidade, especificamente no que se 
refere à utilização do automóvel particular.

Captação de água a funcionar
A nova captação de água para consumo 
humano da Fonte da Senhora/Passil encontra-se 
totalmente equipada, operacional e em fase de 
testes com recurso a um grupo gerador, estando 
a ativação definitiva da mesma dependente do 
fornecimento de energia elétrica por parte da EDP. 
Em novembro efetuaram-se ainda intervenções 
nos reservatórios de água da Fonte da Senhora, 
designadamente a reparação de fissuras na 
estrutura e limpeza e desinfeção do interior dos 
reservatórios.

Samouco é
pioneiro no
InteGrid
Numa parceria com a EDP Distribuição o Município 
de Alcochete dá mais um passo em direção à 
modernização tecnológica com vista à redução de 
gastos energéticos, através da implementação, na 
freguesia de Samouco, do primeiro teste piloto do 
projeto InteGrid em Portugal. O presidente da câmara 
e o restante executivo municipal estiveram presentes 
na apresentação da evolução deste projeto que 
também está a ser testado na Suécia e na Eslovénia. 
O projeto arrancou no Samouco, na rua de acesso 
e na praceta da urbanização da Quinta da Caixeira 
e depois de todos os testes será progressivamente 



bacalhau, é fácil e rápido, por exemplo, um bacalhau 
confitado demora cerca de 7 minutos a ser preparado 
e numa temperatura muito baixa, que é espetacular”. 
“Acho que as pessoas gostaram”, disse o participante 
no Master Chef Júnior.
O bacalhau está ligado à história de Alcochete em 
diferentes vertentes, nomeadamente, no que se 
relaciona com a exploração das marinhas de sal e das 
indústrias de secagem, que influenciou a confeção 
de bacalhau de várias formas: assado na brasa, 
guisado com grão, lapardana de bacalhau, desfiado 
com pão, muito comum nas zonas da borda-d’água 
como alimento comum dos marítimos. 

Numa organização da câmara municipal, em parceria 
com a ACISTDS e com o apoio da Riberalves, “Bacalhau 
com Todos” deu nome a esta segunda edição que 
proporcionou bons momentos de degustação do fiel 
amigo, quer seja assado, à lagareiro, em açorda, de 
caldeirada, em cataplana e de outras formas. “Numa 
parceria com a restauração local e a ACISTDS, a 
Semana Gastronómica “Bacalhau com Todos” tem 
como principal objetivo promover em época-baixa os 
restaurantes locais e a nossa riqueza gastronómica”, 
argumenta o vereador Vasco Pinto. “Do ponto de 
visto da participação de restaurantes, esta 2ª edição 
representa um enorme sucesso com a participação 
de 39 restaurantes. Escolhemos o bacalhau como 

2ª Semana Gastronómica de Alcochete
“Bacalhau com todos” em 39 
restaurantes do concelho

#acontece#acontece
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Alcochete e o bacalhau têm uma cumplicidade antiga e na 2ª Semana Gastronómica, este elemento essencial na gastronomia 
portuguesa, esteve mais uma vez em destaque, confecionado de diferentes formas em 39 restaurantes das três freguesias do 
concelho, que aderiram à iniciativa.

elemento central da semana gastronómica pela sua 
importância histórica, na gastronomia nacional e 
local, mas também pela ligação económica, noutros 
tempos, ao nosso território”, acrescenta o vereador do 
Turismo. A segunda edição da Semana Gastronómica 
teve início a 9 de novembro com o showcooking do 
mini-chef Pedro Jorge no mercado municipal, que 
com apenas 13 anos, demonstrou como se confeciona 
um bacalhau confitado com uma esmagada de grão e 
uns canapés de bacalhau. A iniciativa integrou uma 
prova de vinhos com o restaurante Wine Up. Este 
jovem apaixonado pela cozinha afirmou que gosta 
de confecionar bacalhau, um dos seus produtos 
favoritos, por considerar que “é muito bom trabalhar 

Município 
investe na 
educação
Definida como uma das prioridades do 
mandato, a educação está a ser objeto 
de uma ampla ação estratégica, que 
integra a requalificação e ampliação 
do parque escolar do concelho, num 
investimento total que ascende aos 
3 milhões e meio euros, garantindo 
melhores condições a alunos, 
professores e pessoal não docente.

“Este investimento significativo faz todo o sentido 
pois a educação é a base de toda a  convivência 
entre a comunidade e fazemos um esforço para 
que as escolas estejam dotadas das condições 
fundamentais, para quem leciona e para quem está a 
aprender”, refere o presidente da câmara. 
“Até ao final do mandato iremos intervir em todo 
o parque escolar, porque acreditamos na escola 
pública”, sublinha Fernando Pinto.
A intervenção na Escola Básica do Passil, em 2018, 
marcou o arranque desta ação generalizada a todo 
o concelho, que prosseguiu este ano com a primeira 
fase da intervenção na Escola Básica n.º 1 de Alcochete 
(Monte Novo) e que configurou a construção de uma 
nova sala de professores, biblioteca, novos WC, 
colocação de portas corta-fogo e deteção de incêndio, 
pinturas interiores e exteriores e substituição de 
pavimento exterior. 
A requalificação e ampliação da Escola Básica n.º 2 
de Alcochete (Valbom) está a decorrer a bom ritmo, 
e está prevista a sua conclusão a tempo do início 
do próximo ano letivo. Com esta intervenção a 
escola ficará com duas salas para o pré-escolar, sete 
salas para o 1.º ciclo, novas instalações de cozinha, 
ampliação de refeitório, ginásio, salas polivalentes 
e terá uma capacidade para 168 alunos do ensino 
básico e 50 crianças do pré-escolar.
Para não afetar o ano letivo das crianças que 
frequentam este estabelecimento escolar, a câmara 
municipal assegurou a edificação de instalações 

provisórias em terreno camarário, que garantem 
boas condições de aprendizagem e ensino.
Refira-se também que na Escola Básica da Restauração 
o areal foi substituído por um tapete sintético que 
garante melhores condições para a prática desportiva 
e concretizada a impermeabilização do telhado no 
edifício do pré-escolar
Em São Francisco, o Centro Escolar também foi objeto 
de intervenção com a criação de mais duas salas de 
aulas, o que permitiu a eliminação do horário duplo.
No próximo ano arranca a requalificação e ampliação 

Autarquia 
reconhece
e fomenta 
convívio com
comunidade 
educativa
Este ano a autarquia promoveu uma programação 
diversificada, de 28 de setembro a 30 de novembro, 
no âmbito da receção à comunidade educativa, que 
proporcionou agradáveis momentos de convívio 
a todos os participantes. Refira-se o jantar que se 
realizou no Clube Náutico Al-Foz, com a participação 
do humorista Jorge Serafim, o sunset a bordo do Bote 
Leão e o workshop com showcooking com o Chef 
Pedro Leite.
A cerimónia de homenagem ao pessoal aposentado, 
docente e não docente foi outro momento marcante 
deste ano, em que a autarquia reconheceu o trabalho 
desenvolvido nas escolas do concelho das assistentes 

operacionais Maria da conceição Baptista e Maria 
Manuela Salvação e da docente Maria Laureta 
Mateus.
“Este é um reconhecimento merecido a quem 
dedicou a sua vida à escola, serviço muito nobre 
que vai além do ofício e que deverá ser encarado 
como uma missão”, disse a vice-presidente, Maria de 
Fátima Soares.
A programação chegou ao fim, com a palestra pelo 
Dr. Jorge Rio Cardoso, autor do livro “Uma nova 
escola para Portugal”, no âmbito das comemorações 
do Dia Internacional das Cidades Educadoras, no dia 
28 de novembro, na Biblioteca de Alcochete.

Educação
física e iniciação
musical para 
todas as
crianças
O Município de Alcochete vai alargar as aulas 
de expressão físico-motora designadas de 
Programa 1.º Salto a todas as escolas do ensino 
básico do 1.º ciclo do concelho. “Iniciámos o 
ano letivo passado com aulas de expressão 
físico-motora aos alunos do pré-escolar e é 
nossa intenção alargar o Projeto 1.º Salto até ao 
4.º ano de escolaridade”, anunciou a vereadora 
da Educação, Maria de Fátima Soares. Numa 
parceria com o CRAM – Conservatório Regional 
de Artes do Montijo, a autarquia vai implementar, 
no próximo ano letivo, aulas de iniciação musical 
dirigidas a todas as crianças do pré-escolar da 
rede pública.

da Escola Básica do Samouco, “uma escola com 70 
anos que está bastante degradada e apresenta um 
conjunto de situações que têm de ser resolvidas”, 
disse a vereadora da educação, Maria de Fátima 
Soares, que adianta que: ”o projeto está em curso e 
será alvo de uma candidatura a fundos comunitários”.
A reabilitação da escola comporta mais duas salas de 
aula para o 1.º ciclo, a intervenção no refeitório, novos 
WC, espaço para biblioteca, sala de professores e 
uma sala para a CAF.
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Câmara aprova Orçamento de
19 milhões de euros
As Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual de 
Investimentos, as Atividades Mais Relevantes para 
os anos de 2020-2023 e o Orçamento e o Mapa de 
Pessoal para 2020 foram aprovados por maioria 
pela câmara municipal e assembleia municipal, 
com as abstenções da CDU e do PSD. “O presente 
Orçamento e todos os documentos previsionais 
foram elaborados em estreita colaboração com 
todos, Executivo e eleitos ao abrigo do direito da 
oposição, assim como dos respetivos técnicos e é 
um documento fundamental para a prossecução dos 
nossos objetivos que visam melhorar Alcochete”, 
salientou o presidente da câmara municipal. O 
Orçamento aprovado para próximo o ano é de 
€19.261.485, ou seja mais €1.133.747 que em 2019. O 
autarca referiu que “a estimativa da receita corrente 
é superior à de 2019, mas inferior no que respeita à 
receita de capital” e que no que se refere à despesa, 
“não obstante a necessidade de maior recrutamento 
em termos de recursos humanos, as despesas com 
pessoal representam 44,85% da despesa”, o que a 
par do descongelamento de carreiras, da atualização 
da tabela remuneratória, do SIADAP, entre outros, 
se vão traduzir num “aumento de cerca de 12% em 
2020 por comparação com 2019”. O município tem 

atualmente ao seu serviço 380 trabalhadores (209 
assistentes operacionais, 84 assistentes técnicos, 80 
técnicos superiores, 2 funcionários na fiscalização 
e 5 dirigentes), “o que representa mais 31 novos 
trabalhadores do que no início do mandato em 2017”, 
disse. No que respeita ao valor da dívida total, o edil 
lembrou que o seu montante em outubro de 2017 era 
de €9.800.000 e que à presente data a dívida desceu 
para €7.900.000, um valor que inclui €1.230.000 para 
pagamento das obras de requalificação da Escola 
Básica do Valbom. “Reduzimos cerca de €2.100.000 
da dívida em dois anos, mantendo um elevado grau 
de investimento, que está igualmente plasmado nos 
documentos que agora discutimos e destaco com 
particular satisfação o facto de a dívida a longo prazo 
ser superior à de curto prazo, o que não acontecia há 
muitos anos a esta parte. Esta é uma gestão rigorosa 
dos dinheiros públicos que deve ser enaltecida”, 
disse o presidente da câmara. Em relação ao saldo 
de gerência de 2019, a estimativa é de €7.207.836,82, 
mas esta verba só fica disponível após a aprovação do 
Relatório e Contas de 2019 pela assembleia municipal 
em meados de abril do próximo ano. Em relação aos 
investimentos, o autarca deu conta das empreitadas 
que se encontram em curso e que transitam de um ano 

para o outro, nomeadamente a ampliação da Escola 
Básica do Valbom (€2.000.000), a requalificação da 
rua do Láparo (€700.000), a reabilitação do Espaço 
Público do Valbom (€600.000) e a requalificação 
do Polidesportivo do Valbom (€800.000). “Outros 
grandes investimentos, de importância acrescida 
para o Município e para a população, já estão 
plasmados nestes documentos com rubricas abertas, 
contudo, com valor insuficiente para a concretização 
dos mesmos, aguardando a passagem do saldo 
de gerência aquando da aprovação do Relatório e 
Contas de 2019”, referiu Fernando Pinto. “Temos 
consciência da imensidão de trabalho que o futuro 
nos reserva. No entanto, servir a causa pública, 
per si, já é algo de extraordinário e de motivação 
suficiente para continuarmos neste caminho árduo, 
difícil, com a determinação, rigor e transparência 
que prometemos ter ao longo do nosso mandato. 
Estamos a cumprir aquilo que prometemos. Temos 
trabalho feito, trabalho a fazer e uma vontade enorme 
de continuar a fazer acontecer”, concluiu o presidente 
da câmara.

Redução 
do IMI para 
0,399%
Em 2020, a taxa do IMI no concelho de Alcochete 
é reduzida para 0,399%, tendo sido aprovada a 
manutenção do IMI Familiar e os incentivos à 
reabilitação urbana, beneficiando quem efetua obras 
de requalificação e conservação dos imóveis situados 
nos núcleos antigos das freguesias do concelho e 
penalizando quem não recupera os imóveis. Estas 
medidas foram aprovadas por maioria, pela câmara 
e assembleia municipal.

Derrama de 
1,5% para 
2020
A câmara e assembleia municipal aprovaram 
por maioria, o lançamento em 2020 de uma 
derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 
e não isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) e uma taxa reduzida de 
derrama de 1% para os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que não 
ultrapasse €150.000.

Participação 
variável de 5% 
no IRS
A participação variável no IRS para o ano de 2021 é de 
5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 
na respetiva circunscrição territorial, aprovada por 
maioria pela câmara, pela câmara e pela assembleia 
municipal. “Mantemos a taxa de 5% porque estamos 
a fazer um esforço enorme na redução do imposto 
que mais afeta as famílias, ou seja, o IMI” referiu o 
presidente da câmara municipal.

Banda de Alcochete 
vence concurso em Braga
A Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 
1898, de Alcochete venceu o VI Concurso de Bandas 
Filarmónicas de Braga, que se realizou nos dias 23 e 
24 de novembro, no Altice Forum Braga. Sob direção 
do maestro António Menino, a Banda de Alcochete 
interpretou “Tríptico para aquela que canta mais que 
as aves", numa composição de Sofia Sousa Rocha, 
“Second Symphony for Wind Orchestra I, II e IV Mov, 

da autoria de Luis Serrano Alarcón e “Las Arenas” 
de Manuel Morales Martinez. Com este triunfo 
a banda de Alcochete engrandece o seu já vasto 
currículo de prémios conquistados em concursos 
nacionais e internacionais num percurso musical 
repleto de êxitos. Refira-se ainda que na sexta edição 
do concurso promovido pelo Município de Braga 
estavam em competição seis bandas filarmónicas.

Fotógrafos 
captam
beleza de
Alcochete

De 31 de outubro a 22 de novembro esteve 
patente ao público a exposição de fotografia 
“Recantos de Alcochete” com trabalhos 
participantes no concurso de fotografia com 
o mesmo nome. Nesta exposição foi possível 
apreciar 27 fotografias registadas por António 
Sousa, Daniel Fernandes, Henrique Pereira, 
João Melo, José Marneca, Luísa Ortigoso, 
Mónica Sousa, Paula Correia, Rui Parreira e 
Rui Porfírio. Na cerimónia de inauguração, 
o vereador da Cultura, Identidade Local 
e Turismo, Vasco Pinto, agradeceu a 
participação dos fotógrafos e sublinhou que 
a exposição “tem como objetivo promover 
Alcochete através das imagens que os 
fotógrafos profissionais ou não profissionais 
regularmente captam porque Alcochete 
é muito procurada pelo seu brilho, beleza 
natural, riqueza patrimonial, costumes e 
cultura e através desta exposição perpetuar 
esses valores que tornam Alcochete um 
concelho singular”. O autarca manifestou 
ainda o seu contentamento pela edição deste 
ano da exposição “Recantos de Alcochete”: 
“Estou duplamente contente porque consigo 
apaixonar-me por cada fotografia que vejo e 
principalmente porque tive a difícil tarefa de 
integrar o júri mas estivemos acompanhados 
por um fotógrafo profissional, o José Lorvão, 
que nos orientou e nos deu algumas pistas”, 
disse.

Município comemorou
Sophia de Mello Breyner
De setembro a novembro, o município de Alcochete 
comemorou o centenário do nascimento de Sophia 
de Mello Breyner Andresen com várias iniciativas, 
em diversos locais, para públicos de todas as idades. 
As comemorações tiveram início com a inauguração 
de uma mostra bibliográfica dedicada à autora com 
o título “Sophia 100: E nunca as minhas mãos ficam 
vazias” na Biblioteca de Alcochete. O teatro de 
sombras chinesas “A árvore de Sophia” na sede da 
Junta de Freguesia do Samouco, a leitura encenada 
“Na floresta com Sophia” na Biblioteca, a leitura 
encenada de “O Rapaz de Bronze” na Biblioteca 
Escolar e Comunitária de São Francisco, a palestra 
“Sophia – a liberdade e dignidade do Ser” e a peça 
de teatro “Para ti, Sophia” no Fórum Cultural foram 
as iniciativas dinamizadas para recordar esta figura 
maior da literatura portuguesa.

Tiago Bettencourt a solo
Tiago Bettencourt esteve no fórum cultural, na 
noite de 14 de novembro, num concerto muito 
intimista onde abordou os seus principais êxitos 
musicais. A solo, com a viola ou ao piano, o 
músico conduziu o público numa viagem desde 
os tempos da Faculdade de Arquitetura e das 
primeiras composições, passando pelo sucesso 
dos “Toranja”, até à carreira a solo. O compositor 
integrou no alinhamento temas como “Morena”, 
“A Carta”, “Partimos a Pedra”, “Se me deixasses 
ser”, “Sara” entre outros, que alternou com muitas 
histórias contadas na primeira pessoa para uma 
plateia que se rendeu ao músico.

Luís Represas 
revisitou 43
anos de 
Canções
Luís Represas voltou a Alcochete, no passado 
dia 30 de novembro, desta vez ao Fórum 
Cultural de Alcochete, para um concerto onde 
revisitou muitos dos êxitos musicais de uma 
carreira de 43 anos. O músico apresentou-
se em palco com um alinhamento musical 
onde não faltaram temas bem conhecidos do 
público.



Alcochete, e que transportaram Alcochete além-
fronteiras”, sublinhou o vereador. E na celebração 
daquilo que o produtor do festival, Diogo Clemente, 
apelidou de 4ª ilha do fado, não poderia faltar a 
homenagem a dois nomes grandes do fado, que 
sempre tiveram uma íntima ligação a Alcochete: 
João Ferreira-Rosa e Maria Leopoldina da Guia. 
“Em Alcochete encontrei um micro clima de fado 
e encontrei uma forma muito própria de se estar e 
de viver o fado e foi uma felicidade perceber que o 
fado tinha aqui uma autonomia em relação a Lisboa”, 
sublinhou o músico. 

#reportagem #reportagem
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Alcochete 
é “Fado
Convida”
Alcochete respira fado todo o ano 
mas, nos dias 12 e 13 de outubro, a 
vila ribeirinha foi palco de um festival 
que “misturou” o fado com outros 
ritmos e expressões musicais. Fado 
Convida uniu o largo de São João ao 
largo António dos Santos Jorge numa 
vivência intensa e muito particular 
dessa expressão que é tão nossa - o 
Fado.

Numa organização da câmara municipal com a 
Tejo Music Lab, o núcleo antigo de Alcochete foi 
palco de grandes intérpretes como Ricardo Ribeiro, 
Matilde Cid, Ângelo Freire, Sara Correia, António 
Pinto Basto, Gustavo Pinto Basto, Bruno Chaveiro 
e ainda Cláudia Pascoal e Diego El Gavi. Para o 
vereador da Cultura, Vasco Pinto, o festival Fado 
Convida enalteceu a profunda ligação de Alcochete 
ao fado: “Pretendemos nestes dois dias reivindicar o 
fado como património cultural de Alcochete, porque 
é muito importante reivindicar a nossa cultura tão 
portuguesa”. “O fado é cantado desde tenra idade 
em Alcochete, respira-se fado nas ruas e ruelas, e 
pretendemos também recordar grandes nomes da 
canção portuguesa e que estão intimamente ligados 
à nossa identidade cultural, e outros que cantaram 

Alcochete festeja São Martinho
Em novembro festeja-se o São Martinho e Alcochete 
mantém esta tradição onde as castanhas e a prova do 
vinho novo estão bem presentes. Na noite de domingo, 
15 de novembro, a autarquia promoveu uma animada 
noite ibérica, que lotou a Galeria Municipal, e onde o 
fado se ouviu nas vozes dos fadistas José da Câmara, 
Maria Armanda e Luísa Rocha, acompanhados na 
guitarra portuguesa por José Duarte, na viola por 
Rogério Ferreira e no contrabaixo por Paulo Paz. 
Na interpretação do flamenco os bailarinos Alfonso 
el Maleno e Rute Sá Lopes deslumbraram o público 
presente com a sua atuação. É um orgulho partilhar 
estes momentos com a nossa gente na nossa terra. 
Quisemos de uma forma muito simples assinalar o 
São Martinho, com distribuição de castanhas, num 
momento que também tem a responsabilidade de 
José Manuel Duarte, que juntamente com os seus 
pares nos proporcionaram uma noite diferente, e de 
partilha de algo que é tão português, tão nosso, e 
eu arrisco mesmo a dizer, tão alcochetano”, disse o 
presidente da câmara, Fernando Pinto.

Fotografias: António Sousa, Daniel Fernandes, 
Estêvão Nunes, João Melo, Luísa Ortigoso e Paula 
Correia.

O álbum de fotografias está publicado na página 
facebook.com/CamaraMunicipalAlcochete



No que respeita à Saúde Pública, como está a 
decorrer a implementação do programa CED? 
A concretização do Programa CED (Captura, 
Esterilização e Devolução) em parceria com as 
Associações “Alfaiate” e “Os Canitos” tem permitido 
esterilizar gatos silvestres de colónias em espaço-
público e desta forma controlar o crescimento da 
população felina. Este projeto pressupõe ainda que 
cada colónia seja representada por um cuidador 
informal que, em permanente contato com a 
veterinária municipal, regula o funcionamento da 
respetiva colónia felina. 
Há ainda muito por fazer, é um facto incontornável, 
especialmente no que respeita à nossa capacidade 
de sensibilização da população para a adoção de 
melhores práticas.
Mas temos vindo a concretizar projetos e a realizar 
alterações que considero de grande importância.

"Os municípios devem ser
os principais atores no apoio à 
valorização da cultura local"

Entrevista com o Vereador Vasco Pinto

A promoção de Alcochete como um destino apelativo e diferenciador tem subjacente a definição de uma estratégia global, direcionada 
para os diferentes públicos etários, respeitando a matriz cultural local, numa fundamental parceria com os agentes locais. 

#entrevista
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Vamos começar pela cultura, quais as 
preocupações na definição da política cultural 
do município? 
Entendo que os municípios devem ser os principais 
atores no apoio à valorização da cultura local e 
na promoção do acesso à cultura. A cultura é um 
importante meio de obtenção de conhecimento 
e mantém estreita relação com a educação. As 
responsabilidades e principais preocupações 
passam por, respeitando a matriz cultural local, 
apoiar projetos de intervenção cultural criados por 
agentes locais, apresentar conteúdos de qualidade 
que correspondam aos interesses dos munícipes e, 
naturalmente, a criação e fixação dos públicos.

A programação cultural integra muitas 
novidades? Que eventos destaca? 
Ao longo do mandato temos implementado uma 
política de democratização no acesso à cultura 
através da realização de novas iniciativas em espaços 
museológicos, como atividades de lazer, música e 
gastronomia, para incentivar as visitas a estes mesmos 
locais. Como exemplos concretos, temos as atividades 
“Sons e Sabores” no Museu Municipal – Núcleo Sede, 
“A Cultura vai ao Mercado” e “Cultura p’la Rua”, entre 
outras. A par destas atividades, em 2019 realizou-
se com grande sucesso o “Festival Alcochete Fado 
Convida”, que durante dois dias reuniu em Alcochete 
grandes nomes do Fado. E no que respeita ao Fórum 
Cultural de Alcochete queremos posicioná-lo como 
uma sala de espetáculos de excelência na área da 
Grande Lisboa e Vale do Tejo.

Como surgiu a ideia de realizar o festival 
Fado Convida em Alcochete? Qual foi o 
reconhecimento da população? 
É deveras importante respeitar a identidade cultural 
do nosso povo. Um povo sem memória é um povo 
sem história. O fado faz parte do nosso ADN, em 
Alcochete respira-se fado e aqui nasceram, ou por 
cá passaram, nomes incontornáveis deste Património 
Cultural e Imaterial de Portugal. Este era um desejo 
que alimentava desde o momento em que assumi a 
responsabilidade do pelouro da Cultura: realizar um 
grande festival de fado em Alcochete e dessa forma 
recordar e homenagear grandes fadistas e guitarristas 
que marcaram a nossa história coletiva, bem como dar 
também espaço a novos nomes que vão despontando 
neste género musical. Será certamente um projeto 
para continuar em 2020, com pequenos ajustes e 
certamente com muitas novidades, até porque é a 
população quem o exige, tal foi o reconhecimento 
recebido.

O município apoia associações locais na 
dinamização de diferentes iniciativas. Como 
estão a decorrer estas parcerias? 
Estão a decorrer da melhor forma. É um privilégio para 
todos nós termos no concelho de Alcochete tantas e 
tão prestigiadas associações e coletividades. Somos 
culturalmente muito ricos e, por isso, é muito fácil 
e muito importante estabelecer sinergias e parcerias 
com os agentes locais. 
Servimos essencialmente como agente impulsionador 
dos projetos das associações e tentamos ao máximo 
valorizar o que cada um tem de melhor para dar. 

Exemplo disso, são os “Encontros com a Música” 
realizados em parceria com as bandas da Sociedade 
Imparcial 15 de Janeiro de 1898, da Sociedade 
Filarmónica Progresso e Labor Samouquense e com 
o Conservatório Regional de Artes do Montijo, que 
visa promover a experimentação de instrumentos 
musicais e, consequentemente, a iniciação à música.

Na programação direcionada para o público 
infantil, que novidades foram introduzidas? 
Em 2019 iniciámos a programação “Sábados Gigantes 
para Gente Miúda”, com um sábado por mês no 
Fórum Cultural de Alcochete, para promover quer as 
atividades em família quer as expressões artísticas. No 
Museu Municipal foram introduzidas novas atividades 
no Serviço Educativo e reforçaram-se as atividades ao 
fim de semana, direcionadas igualmente às famílias, 
de promoção do conhecimento, do património e da 
história local, de que são exemplo “Os Reis Também 
Têm Sorte”; “Sabor a Sal”; “Círio dos Marítimos”; 
e “Festas do Barrete Verde e das Salinas – Cheira a 
Festas”.
Na Biblioteca de Alcochete, e com a colaboração 
dos funcionários, temos realizado várias atividades 
de promoção de hábitos de leitura, com a novidade 
de alargar estas atividades às outras freguesias e ao 
lugar do Passil. Neste âmbito, destaco ainda o projeto 
“A Biblioteca Vai a Banhos”, através do qual se criou 
uma biblioteca de praia para incentivar a leitura em 
momentos de lazer.

“Sons e Sabores no jardim do Museu Municipal” 
tem atraído mais público a este equipamento 
municipal? 
Esse foi o principal e grande objetivo, atrair mais 
visitantes ao Museu Municipal. Por mais incrível que 
pareça, muitos munícipes desconheciam até a sua 
localização, e impõe-se sermos muito persistentes 
na tarefa de conquistar novos públicos para este 
equipamento. A avaliar pela adesão às iniciativas 
que temos desenvolvido nesse sentido, podemos 
considerar que é uma aposta ganha.

E no âmbito das comemorações natalícias, 
Alcochete vai ter um Mercado de Natal. O que 
está previsto quanto às animações para crianças 
e adultos? 
Em 2019, Alcochete será certamente a Vila Natal, com 
muita animação e várias surpresas, que estão a ser 
preparadas. Este ano o Mercado de Natal funcionará, 
na linha do que acontece em várias cidades europeias, 
em abrigos típicos de madeira no largo Almirante 
Gago Coutinho, proporcionando melhores condições 
aos expositores e ao público. Teremos ainda, na 
proximidade, a Casa do Pai Natal com ações de Conta 
Contos, Leituras de Natal e o Pai Natal para a fotografia 
tradicional dos mais pequenos. Ao nível da animação, 
teremos Teleduendes, Renas, uma grande parada de 
Natal e como não podia deixar de ser, o sucesso do 
ano passado, o Comboio de Natal.

E para o próximo ano, pode adiantar algumas 
novidades? 
Iremos certamente dar continuidade aos projetos 
de sucesso e apresentar algumas novidades. Posso 
adiantar que vamos promover ateliês de escrita 
criativa na Biblioteca, que em maio celebraremos a 
Literatura Portuguesa e que o Festival Alcochete Fado 
Convida 2020 se realizará em julho.

No âmbito da estratégia para o turismo definida 
para o município qual o principal desafio? 
O desafio será apresentarmos sempre um “produto 
turístico” estruturado, competitivo e diferenciador. 
É importante assumir que a estratégia passa por 
querer atrair um turismo de qualidade e não um 
turismo de massas. Afinal de contas, o que nos 
distingue é precisamente aquilo que mais queremos 
valorizar: a qualidade de vida, o património natural, a 
biodiversidade, a cultura local e as tradições. Neste 
contexto, a estratégia passa pela promoção de três 
eixos estratégicos: natureza, história local/património 
e gastronomia; para isso, temos vindo a estabelecer 
parcerias com stakeholders na área de programação e 
animação turística. 
Paralelamente, pretendemos facultar a quem nos 
visita informação adequada e atualizada em vários 
idiomas, seja através do mapa turístico do concelho, 
do folheto informativo, da rede pública de wi-fi 
com homepage informativa ou de um novo projeto, 
brevemente disponível, que passa pela instalação 
no centro histórico da vila de Alcochete de mupis 
interativos onde pode ser consultado todo o tipo de 
informação. 

A parceria com a ACISTDS tem-se revelado 
importante na dinamização da atividade 
turística no concelho?  
A Associação do Comércio Indústria Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal, a par de outros 
parceiros, tem tido um papel relevante na 
concretização dos projetos. Um deles, acabo de o 
mencionar, o dos mupis interativos. O feedback 
tem sido positivo, mas queremos e devemos fazer 
mais e melhor. Assim, em acordo estabelecido com 
a ACISTDS, até final do ano pretendemos abrir a 
delegação de Alcochete da ACISTDS, para que os 
nossos comerciantes e associados da associação 
possam beneficiar de acompanhamento local, como 
realmente desejam.

Ainda neste âmbito qual o impacto de eventos 
como a Noite Branca, a Semana Gastronómica 
ou a dinamização de atividades no Dia Mundial 
do Turismo? 
Nem sempre os resultados são mensuráveis, mas nos 
casos mencionados é possível medir o sucesso das 
ações através de dois indicadores: a adesão do público 
às iniciativas como a Noite Branca, que superou todas 
as expectativas, e o aumento de 20% do número de 
dormidas em Alcochete no ano 2018 face ao ano 
anterior. Obviamente que para isso também muito 
contribui o crescimento da oferta de alojamento local 
e também a atividade dos agentes privados.

Os sunsets a bordo do Bote Leão foram uma 
aposta ganha? 
Mais passeios sunset houvesse, mais datas estariam 
esgotadas. Isso é um exemplo de como é importante 
trabalhar em parceria com os agentes locais, 
envolvendo-os nas nossas decisões e, assim, conseguir 
tornar o concelho de Alcochete mais dinâmico e vivo. E 
já que falamos do Bote Leão, é recompensador verificar 
que em 2019 tivemos um crescimento de passageiros 
na ordem dos 76% face a 2018, ano que também já 
tinha apresentado um crescimento de 56% face ao 
anterior.

Como está a correr o processo de revitalização 
do Mercado Municipal? 
Esse é um grande desafio, revitalizar o Mercado 
Municipal! Todos sabemos que com o aparecimento 
das grandes superfícies se alteraram os hábitos de 
consumo em prejuízo do pequeno comércio. Hoje 
são poucos os mercados municipais que conseguem 
funcionar sem a integração de elementos atrativos 
ou diferenciadores, sejam lojas de cidadão, espaços 
de restauração ou até, como complemento, a criação 
de uma programação cultural para o equipamento. O 
futuro passará certamente por aí! Nessa perspetiva, 
foi submetida e entretanto aprovada a candidatura 
para Modernização do Mercado Municipal de 
Alcochete, que será cofinanciada pelo Programa de 
Desenvolvimento Rural 2020 e cuja intervenção está 
programada para o próximo ano.

Os números divulgados pelo INE através da 
PORDATA são favoráveis ao crescimento do 
município pelo segundo ano consecutivo, ao 

Quais as principais vantagens para Alcochete 
com a reintegração, em 2014, do município na 
S.Energia? 
Uma é a capacidade para realizar os relatórios à 
Comissão Europeia sobre o grau de execução do 
PAES e outra a capacidade para, através da Agência, 
apresentarmos candidaturas de apoio à eficiência 
energética e utilização de energias renováveis, de 
que é exemplo o Programa EduLux. Em termos 
práticos, estamos a falar da substituição das lâmpadas 
anteriormente existentes nas salas de aula de todas as 
escolas de Ensino Básico do Concelho por cerca de 
1350 lâmpadas fluorescentes, tendo como resultado 
não só uma redução do consumo de recursos como 
também uma poupança anual de 15 000€ na fatura 
de energia.

nível do número de dormidas. Este também é 
um resultado da estratégia implementada pelo 
município? 
Para que os resultados positivos existam é necessária 
a concertação de um conjunto de fatores. Alguns não 
dependem do município, como a estabilidade da 
economia nacional, a segurança que o país proporciona 
face a outros destinos turísticos, as condições de 
mobilidade (aeroportuárias) e, naturalmente, o clima. 
A estes juntam-se aqueles que o município, a par dos 
agentes privados, pode influenciar, de preferência 
positivamente. Falo de aspetos como apresentar um 
território atrativo, com monumentos e equipamentos 
culturais requalificados, disponibilizar informação 
útil em vários idiomas, manter programação cultural 
interessante, dispor de bons restaurantes, de boas 
condições de alojamento e oferecer atividades de 
animação turística que vão ao encontro do interesse 
de quem nos visita. O segredo estará em proporcionar 
ao turista/visitante uma boa experiência, sempre. 
Se alguém que nos visita levar uma boa recordação, 
vai certamente transmiti-la, seja pessoalmente aos 
amigos mais próximos, seja através das redes sociais. 
Essa é a melhor forma de promoção do concelho que 
se pode desejar. 
Tendo em consideração o esforço  desenvolvido 
para a concertação destes fatores, penso que é 
inevitável considerar que o município tem a sua 
quota de responsabilidade nos excelentes resultados 
verificados pelo segundo ano consecutivo.



de limpeza, pintura, colocação de novas vedações, 
substituição de peças, recuperação dos elementos 
de madeira, recuperação de bebedouros, colocação 
de novos pisos amortecedores, que melhoraram 
substancialmente a segurança e higiene do espaço.

“Há muitos anos que os parques infantis não eram 
objeto de qualquer intervenção”, enfatiza Pedro 
Lavrado.  
Atualmente, está concluída uma intervenção 
generalizada nas três freguesias do concelho que 
incluiu uma reabilitação dos equipamentos, ao nível 

Jardim do 
Coreto vai 
ficar mais 
aprazível

#intervém #intervém
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O jardim do coreto de Alcochete, situado no largo 
Almirante Gago Coutinho, está a ser totalmente 
remodelado no sentido de tornar este espaço público 
mais aprazível e acessível aos utilizadores. O jardim 
está a ser beneficiado com a criação de novos acessos 
que permitem deslocações pedonais diretas, com o 
aumento das áreas de arbustos e com a plantação de 
flores e árvores. Parte do mobiliário urbano, incluindo 
os candeeiros, será reposicionado e os bancos em 
pedra e o bebedouro serão restaurados. O parque 
infantil existente beneficiará de melhoramentos 
funcionais, assim como do reposicionamento dos 
equipamentos existentes e da colocação de pavimento 
amortecedor em borracha. O passeio que confina com 
o jardim a norte, na rua Comandante Sacadura Cabral, 
foi deslocado de forma a criar 10 novos lugares de 
estacionamento paralelos ao mesmo, e o muro a 
poente, na rua Padre Cruz, também será recuado 

de modo a respeitar o alinhamento com o muro da 
Igreja Matriz, suprimindo-se o estacionamento 
existente neste troço em que será alargado o passeio, 
conferindo-lhe amplitude e multifuncionalidade, com 
colocação de 6 bancos em pedra. Neste passeio serão 
implantadas 3 caldeiras para áreas arbustivas que 
visam criar uma barreira verde entre a via automóvel 
e o passeio. Serão ainda instaladas duas zonas para 
contentores de resíduos sólidos urbanos e ecopontos 
enterrados. Esta intervenção foi executada no âmbito 
das compensações estabelecidas no contrato de 
urbanização com a empresa Tundagra, proprietária 
do empreendimento turístico em construção no 
referido largo.

Parques Infantis requalificados

“Demos resposta a um anseio da população e acima 
de tudo a uma imposição legal”, justifica o vereador 
com o pelouro das Obras Municipais, que sublinha 
que “os parques infantis estavam todos degradados 
e ilegais, não havia um parque que cumprisse a 
legislação em vigor, já há alguns anos”.

Com investimento na ordem dos 125 mil euros a câmara municipal reabilitou os parques infantis existentes nas três freguesias 
do concelho. Tratou-se de uma intervenção essencial que conferiu as necessárias condições de segurança e conforto às crianças, 
numa fundamental adequação à legislação em vigor.

Alcochete
Parque Infantil da Urbanização 
dos Barris
€14.729,00

Parque Infantil da Urbanização 
dos Flamingos
€27.688,00

Parque Infantil do Rossio
€16.987,00

Samouco
Parque infantil da Quinta da Praia 
do Samouco
€13.925,00

Espaço de Jogo e Recreio da 
Quinta da Caixeira
€16.635,00

São Francisco
Parque Infantil “Os Traquinas”
€13.805,00

Parque Infantil do Largo 1.º de 
Maio
€20.590,00

Parque Infantil “Vilas do Duque”
€1.178,00

Município investe na rede viária
O município está a investir na requalificação da rede 
viária do concelho com intervenções já concluídas e 
outras em execução ou em fase de adjudicação. Uma 
das intervenções efetuadas foi a repavimentação de 
um troço da Estrada Municipal 501 com 1.900 metros, 
entre o Fórum Cultural de Alcochete e a proximidade 
à Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Esta 
empreitada teve um custo de €145.398 + IVA e incluiu 
diversos trabalhos nas bermas e no pavimento e a 
execução de gares para contentores de resíduos 
sólidos. As ruas Capitães de Abril e do Poder Local, 
na vila do Samouco, também foram intervencionadas 
com a realização de uma empreitada, no valor de 
€26.859,73, que teve como objetivo a repavimentação 
das referidas ruas, numa área aproximada de 2.500m2, 
incluindo a requalificação do estacionamento e dos 
passeios que se encontravam bastante deteriorados. 
Estas obras melhoraram as condições de circulação 
e reforçaram a segurança rodoviária e incluíram 
o redimensionamento das baias existentes para 
albergar os ecopontos. Também o caminho de acesso 
à Barroca d´Alva, numa extensão de 1.780 metros, 
está a ser repavimentado e os trabalhos incluem a 
regularização do perfil transversal e longitudinal por 
forma a garantir as inclinações corretas e a execução de 
camada de desgaste em betuminoso. Esta intervenção 
tem um custo de €91.350. A rua das Hortas, na Fonte 
da Senhora, também vai ser pavimentada. Com um 
custo de €149.389,73, esta empreitada está em fase 
de adjudicação e a obra terá início após a execução 
por parte da EDP do ramal de ligação elétrica ao 
novo furo de captação de água. “Decidimos que a 
pavimentação da rua das Hortas teria de ser maior 

em extensão e será feita desde o cruzamento com 
a estrada da Atalaia até ao novo furo de água, que 
fica junto ao viaduto que serve a autoestrada. Serão 
também construídos alguns passeios e uma zona 
de estacionamento junto ao Picadeiro da Quinta da 
Horta ”, disse o vereador das Obras Municipais, Pedro 
Lavrado. O autarca referiu ainda que até ao fim do ano 
está igualmente prevista a pavimentação do caminho 
municipal do Pinhal do Concelho, desde a estrada da 
Atalaia até à rua do Aceiro, numa extensão de 1.880 
metros. Nesta via serão realizados diversos trabalhos 
desde a limpeza, regularização e compactação de 
bermas, regularização da plataforma a pavimentar e 
do perfil transversal e longitudinal com aplicação de 
camada tout-venant, execução de camada de desgaste 
em betão betuminoso, enchimento de bermas com 
material de granulometria extensa, requalificação 
de passagem hidráulica com manilhas de betão e 
execução de gares para contentores de resíduos 
sólidos.

Câmara requalifica
avenida Canto do 
Pinheiro
O projeto de construção da ciclovia e 
requalificação das avenidas 5 de Outubro 
e Canto do Pinheiro, desde a nascente da 
urbanização Tagus Bay até à rotunda poente do 
Freeport Outlet, foi aprovado por unanimidade 
pelo executivo municipal, na reunião de câmara 
de 30 de outubro. Com um custo estimado de 
€1.633.108,66+IVA, o Município vai requalificar 
a parte restante do traçado previsto no projeto 
original, sendo que a urbanização Tagus Bay 
vai executar a requalificação da avenida 5 de 

Estátuas do Cavador e do 
Salineiro foram restauradas
O Município procedeu a trabalhos de conservação 
e restauro de duas estatuárias emblemáticas do 
concelho: a estátua do Cavador em Samouco 
e a estátua do Salineiro em Alcochete. Estas 
duas intervenções visaram a preservação 
do património do concelho, uma vez que as 
duas estátuas apresentavam um mau estado 
de conservação, com depósitos de sujidade e 
manchas de oxidação necessitando por isso 
desta intervenção. Estas ações de restauração 
e conservação estão enquadradas nas várias 
intervenções realizadas em diferentes espaços 
públicos do concelho.

Rua Francisco Diogo está a ser intervencionada
Outubro na parte que corresponde à sua área 
de intervenção e os promotores da operação 
urbanística nos terrenos da antiga fábrica Manuel 
Joaquim Orvalho requalificarão o largo da Feira e 
a restante área da avenida 5 de Outubro.

Rua António Maria Cardoso 
vai ter uso pedonal

A empreitada de requalificação da rua António 
Maria Cardoso, em Alcochete, está a decorrer e 
tem um custo de €86.300,21. Este arruamento 
está inserido na Reabilitação do Espaço Público 
e do Ambiente Urbano da ARU de Alcochete que 
visa a promoção da acessibilidade e mobilidade 
para todos. A requalificação da rua António 
Maria Cardoso, que também está inserida na 
Zona Especial de Proteção, visa adequá-la às 
exigências regulamentares e abrange uma área 
de 440 m2, entre o largo da República e o largo da 
Revolução 1910. O conceito deste projeto consiste 
na dinamização das atividades económicas 
locais, encerrando o trânsito automóvel e por 
conseguinte devolver esta rua ao uso pedonal. A 
intervenção compreende a instalação de novos 
coletores de esgotos domésticos e pluviais, bem 
como a reformulação da rede de abastecimento 
de água. O arruamento também será alvo de 
reformulação com alterações do pavimento, 
introdução de mobiliário urbano e renovação 
da rede de iluminação pública, reforçando o 
interesse estético e funcional do espaço.

As obras de requalificação da rua Francisco 
Diogo estão em curso e o valor da empreitada 
é de €140.055,64 +IVA. Este arruamento está 
situado na Área de Reabilitação Urbana de 
Alcochete e na Zona Especial de Proteção da 
Igreja Matriz, numa zona de intervenção com 
585,8 m2, situada entre a avenida 5 de Outubro a 
norte e a rua Carlos Manuel Rodrigues Francisco 
e travessa Chão do Conde a sul. A requalificação 
da rua Francisco Diogo passa pela melhoria 
da pavimentação existente, que se encontrava 
bastante irregular, com a colocação de calcário 
branco e lajetas de granito e lioz rosa, bem como 
pelo ordenamento da circulação viária e pedonal 

no seu entroncamento com a rua Carlos Manuel 
Rodrigues Francisco. Será dada primazia à 
circulação pedonal, mantendo-se a possibilidade 
de somente os moradores acederem ao 
arruamento com viaturas ligeiras, pelo que esta 
rua terá um carácter de zona mista. Estão ainda a 
ser substituídas as redes de água e de drenagem de 
águas residuais domésticas e pluviais, colocados 
novos candeeiros de iluminação pública e uma 
ilha ecológica. Será também colocado mobiliário 
urbano junto à travessa Chão do Conde.

O quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Alcochete dispõe desde setembro de um sistema 
de semáforos que regula a saída de viaturas 
do quartel, situado na rua do Salineiro em 
Alcochete. O município deu assim resposta a uma 
reivindicação antiga dos bombeiros voluntários 
que melhora as condições de segurança da saída 
de viaturas em marcha de emergência, sendo 
que o semáforo é acionado diretamente a partir 
do quartel.

Semáforo regula saída
de viaturas dos bombeiros



Brás do Samouco; Escoteiros de Portugal – Grupo 255 
de Alcochete; Grupo Motard de Alcochete; Núcleo 
Sportinguista do Concelho de Alcochete; Rancho 
Folclórico “Os Camponeses” de São Francisco; 
Rancho Folclórico do Grupo de Danças e Cantares da 
Fonte da Senhora e Ténis Clube de Alcochete.da vida, do voluntariado e da excelência, sobressai 

um historial de serviço abnegado em prol da nossa 
população, mas também das populações da região 
e do país, honrando o nome de Alcochete e o lema 
“Vida por Vida”, disse o presidente da câmara, no 
seu discurso durante a sessão solene. Fernando 
Pinto agradeceu aos bombeiros “a forma como todos 
e todas, no passado, no presente e, seguramente 
também no futuro, serviram esta instituição com 
coragem e desprendimento”.

Santos, do coletivo AMOCA, para imaginarem e 
pintarem um mural, com cenários de intervenção dos 
bombeiros, desde o combate a incêndios a operações 
de salvamento. A inauguração do mural decorreu a 3 
de novembro, dia em que se realizou a sessão solene 
alusiva ao 71.º aniversário da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, durante 
a qual foi enaltecido o desempenho da corporação 
na sua missão de socorro à comunidade local e ao 
país. “Neste já longo caminho percorrido, repleto de 
adversidades, mas sempre norteado pelos valores 

Câmara homenageia Bombeiros com
“Reconhecimento e Gratidão”
Com mais de 100 metros de comprimento e 4 
metros de altura, e bem visível para quem circula 
na avenida dos Barris, o mural de homenagem aos 
Bombeiros Voluntários de Alcochete cumpre um 
desejo definido por este executivo municipal. “Foi 
uma ideia que este executivo teve no sentido de 
publicamente reconhecer e demonstrar gratidão à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Alcochete, num gesto simbólico”, argumenta o 
presidente da câmara. O desafio foi lançado a dois 
artistas na área do graffiti, Marco Federado e Luís 

#integra #integra

Dez.19 / #Alcochete / P.15Dez.19 / #Alcochete / P.14

Erasmus + Escolar com
projeto em Alcochete

A vereadora da Educação, Fátima Soares, recebeu 
no salão nobre dos paços do concelho, no dia 8 de 
novembro, os docentes e alunos participantes no 
projeto Erasmus + Escolar, sessão em que foram 
entregues os certificados de participação no referido 
projeto.
Nesta sessão de boas-vindas estiveram presentes 7 
docentes, 15 alunos e uma cineasta, que apresentaram 
o projeto “Erasmusplusanimals” em que participa 
Portugal, Roménia, Bulgária e França, sendo que 
a entidade promotora e coordenadora do projeto é 

Nos dias 8 e 9 de novembro, 15 associações do 
concelho participaram na primeira edição da Mostra 
Associativa de Alcochete e deram a conhecer a sua 
atividade. Num concelho que regista uma grande 
diversidade de associações que desenvolvem 
atividades em diferentes áreas, incentivando a prática 
desportiva, dinâmicas sociais e culturais, o objetivo 
da câmara municipal com a organização deste evento 
foi dar maior visibilidade ao movimento associativo 
local e estreitar as relações com a comunidade 
local. “Este é um projeto arrojado do ponto de vista 
da promoção do trabalho desenvolvido nas várias 
vertentes: social, desportiva, recreativa e cultural, 
num concelho como o nosso que tem mais de 60 
associações que contribuem para o engrandecimento 
do nosso município, da nossa região e até do país”, 
referiu a vereadora Maria de Fátima Soares. “O 
movimento associativo do concelho esteve muito bem 
representado por 15 associações, oferecendo uma 
configuração muito eclética à mostra”, sublinhou a 
vereadora da Juventude e Movimento Associativo. A 
fanfarra dos bombeiros teve honras de abertura da 
feira que contou também com a atuação do rancho 
folclórico “Os Camponeses” de São Francisco, do 
rancho folclórico do Grupo de Danças e Cantares da 
Fonte da Senhora, do grupo de “Sevilhanas Y Flamenco 
Ayeos”, do grupo de Sevilhanas Rocieras de Alcochete, 
animação musical pela APMA e performance artística 
de rua pela Associação GilTeatro. Participaram na 
I Mostra Associativa do concelho de Alcochete as 
seguintes associações: Agrupamento 1388 Escuteiros 
do Ar do Samouco, APMA – Academia Portuguesa de 

I Mostra Associativa promove
associações do concelho

Música e Artes; Aposento do Barrete Verde; ADS – 
Associação Desportiva Samouquense; Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete; 
Associação “Os Canitos”; Associação de Danças 
Sevilhanas Rocieras de Alcochete; Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB da Restauração; 
Associação GilTeatro; CENSA – Centro Social de São 

o liceu francês Maurice Ravel. O projeto Erasmus 
+ Escolar decorre durante 3 anos, teve início no 
ano letivo de 2017/18 e será concluído no presente 
ano letivo e as temáticas trabalhadas com duas 
turmas da Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I foram a 
sustentabilidade e os ecossistemas, o darwinismo, a 
revolução verde, a poluição e os Direitos dos Animais, 
entre outras.
No final do projeto será realizado um filme de ficção 
científica intitulado “A Arca” que será apresentado em 
maio de 2020 a todos os intervenientes.

Autarquia proporciona momentos de
animação e lazer a seniores do concelho
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do 
Idoso, a câmara municipal promoveu durante o mês 
de outubro, um diversificado programa dirigido à 
população sénior do concelho, que teve início a 1 de 
outubro, com a inauguração da exposição de Arte 
Sénior, patente no Núcleo Sede do Museu Municipal 
de Alcochete até dia 30 de outubro. Seguiu-se uma 
visita às caves Ermelinda de Freitas, espetáculos de 
fados, tunas e teatro, e um animado baile no quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, que reuniu 
cerca de 200 pessoas numa tarde de grande convívio. 
No sentido de permitir o acesso a outras iniciativas 
culturais a decorrer no concelho, a autarquia 
assegurou transporte ao espetáculo de fado, integrado 
no festival Fado Convida e ainda ao espetáculo de 
teatro “Encontros e Desencontros” da UNISFA, à 
revista “ Tudo ao Molho e Fé em Deus”, e ao encontro 
de Tunas Seniores, no Fórum Cultural de Alcochete. 
“Foi um programa repleto de atividades pensadas 
e executadas com muito afeto, para os nossos 
seniores, que muito admiramos, e queremos que se 
mantenham ativos”, disse a vice-presidente Maria 
de Fátima Soares, que acrescentou que “o principal 
objetivo deste programa é combater o isolamento e 
a solidão da população mais idosa, proporcionando 
bons momentos e consequentemente melhorar as 
suas condições de vida e saúde”. As comemorações 
do Dia Mundial do Idoso chegaram ao fim no dia 30 
com a Tertúlia/ Palestra “A Arte de Envelhecer”, na 
Biblioteca de Alcochete.

Escuteiros do 
Ar do Samouco
inauguraram 
sede na BA 6

Os Escuteiros do Ar do Samouco – 
Agrupamento 1388 do Corpo Nacional de 
Escutas inauguraram no dia 19 de outubro, 
a sua nova sede, situada na Base Aérea N.º 6 
do Montijo, cerimónia que foi presidida por 
D. José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal. 
A iniciativa teve início com a receção às 
entidades civis e militares, entre as quais o 
presidente da câmara municipal, Fernando 
Pinto, seguindo-se a missa da dedicação 
da capela e a bênção da nova sede, tendo o 
evento encerrado com um lanche convívio.
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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
24 DE JULHO DE 2019

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 24 de julho de 
2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Arrendamento de parcela de terreno no sítio das 
Hortas – Joaquim José Franco da Silva;
- Arrendamento de parcela de terreno no sítio das 
Hortas – João Paulo Espiga Rei;
- Plano de Coordenação – Festas do Barrete Verde 
e das Salinas;
- Revogação do Procedimento de Concurso Público 
para a “Aquisição de Viatura de Recolha de Resíduos 
Sólidos Urbanos ”- Proc.º 786/19:
- Adoção de novo Concurso Público para a “Aquisição 
de Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
”- Proc.º 1046/19.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Contrato Programa com a Associação Danças 
Sevilhanas Rocieras de Alcochete;
- Contrato Programa com a Royal Teatro Livre 
Associação;
- Contrato Programa com a Associação Desportiva 
Samouquense;
- Contrato Programa com o Grupo Desportivo 
Alegria e Trabalho Barroca D’Alva;
- Contrato Programa com a Associação do Grupo de 
Forcados Amadores de Alcochete;
- Plano Municipal de Transportes;
- Adenda ao Contrato Programa celebrado com a 
Associação de Festas Populares do Samouco.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Alcochete e a Associação Alfaiate.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de 
Administração e Gestão de Recursos, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
25 de julho de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Mário Manuel Catalão Boieiro, Presidente 
da Assembleia Municipal 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 
26 de setembro de 2019, foram aprovados os 
seguintes assuntos:
- Moção sobre “Comemorações do Dia do Idoso 
– Segurança de Envelhecer com Direitos”, 
apresentada pela CDU,  foi aprovada por 
maioria, com 11 votos a favor e 13 abstenções.
- Eleição do presidente de junta de freguesia 
e seu substituto para delegado ao XXIV 
Congresso da ANMP : eleito Pedro Jorge 
Marcelino Ferreira, presidente da junta de 
freguesia de Samouco, como delegado efetivo  e 
João Manuel Fernandes dos Santos, presidente 
da junta de freguesia de S. Francisco, como 
delegado suplente.
- 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019 – 
Aprovado por maioria, com 12 votos a favor e 12 
abstenções.
- Não aceitação da transferência de 
competências para os anos de 2019 e 2020 
referente ao Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 
agosto – Aprovado por unanimidade.
- Moção sobre “40 Anos de Serviço Nacional de 
Saúde”, apresentada pela CDU, foi reprovada 
com 10 votos a favor e 14 votos contra.
- Moção “Sobre o Estudo de Impacte Ambiental 
do Aeroporto do Montijo e respetivas 
Acessibilidades” , apresentado pela CDU, foi 
reprovada por 13 votos contra, 9 votos a favor e 
2 abstenções.

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.

Alcochete,
27 de setembro de 2019

O PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

Mário Manuel Catalão Boieiro (Dr.)

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
07 DE AGOSTO DE 2019

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 07 de agosto de 
2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
 - Empreitada de Requalificação do Miradouro 
Amália Rodrigues – Proc.º I-06/17 – Aplicação de 
multa por atraso na execução de obra – ratificação 
de ato administrativo;

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Contrato Programa com a Andante Associação 
Artística;
- Atribuição de apoio financeiro ao Ginásio Clube 
Português, no valor de €400,00;
- Atribuição de apoio financeiro à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação de S. Francisco, 
no valor de €700,00;

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Atribuição de apoio financeiro à Associação de 

Proteção dos Animais Abandonados “Os Canitos”, 
no valor de €1 000,00;
- Associação de Proteção dos Animais Alfaiate, no 
valor de €500,00.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de 
Administração e Gestão de Recursos, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
08 de agosto de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
21 DE AGOSTO DE 2019

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 21 de agosto de 
2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Procedimento de Ajuste Direto – Empreitada de 
Obra Pública de Reabilitação de Espaço Público do 
Valbom – Proc.º I-30/19/CP:

- Aprovação da proposta de adjudicação;
- Aprovação de Minuta de Contrato;
- Delegação de Competências no senhor 
presidente da câmara para notificação da decisão 
de adjudicação e Minuta de Contrato.

- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Requalificação da Igreja da 
Misericórdia de Alcochete” – Proc.º I-18/18/CP:

- Aprovação do Relatório Final e decisão de 
adjudicação;
- Aprovação de Minuta de Contrato;
- Delegação de Competências no senhor 
presidente da câmara para notificação da decisão 
de adjudicação e Minuta de Contrato.

- Procedimento de classificação de Interesse 
Municipal do edifício propriedade do Município de 
Alcochete, sito na rua Dr. Ciprião de Figueiredo, 
números 24 a 30 em Alcochete – Abertura de 
procedimento;
- Empreitada de “Requalificação do Miradouro 
Amália Rodrigues” – Proc.º I-06/17

– Resolução sancionatória do contrato – Decisão 
final.

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

Paços do concelho de Alcochete,
22 de agosto de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
04 DE SETEMBRO DE 2019

MARIA DE FÁTIMA MADURO GREGÓRIO 
SOARES, vice-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 04 de setembro 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pela senhora vice-presidente:
- Abertura de procedimento concursal para 3 
técnicos superiores na área de Educação Física;
- Atribuição de Ação Social Escolar;
- Acordo de Colaboração com a Fundação João 
Gonçalves Júnior para a implementação da 

Componente de Apoio à Família do pré-escolar 
e do 1.º Ciclo do Ensino Básico no concelho de 
Alcochete;
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Aquisição de Viatura de Recolha de Resíduos 
Sólidos Urbanos” – Proc.º 1046/19/CP:

- Aprovação do Relatório Final e Decisão de 
Adjudicação
- Aprovação de Minuta de Contrato
- Delegação de Competências no senhor 
presidente da câmara para notificação da decisão 
de adjudicação e Minuta de Contrato.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- Aprovação dos novos perímetros de proteção do 
Polo de Captação da Fonte da Senhora/Passil.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Isenção do pagamento da utilização do Auditório 
do Fórum Cultural de Alcochete à Agência 
Portuguesa do Ambiente, para realização de ações 
de esclarecimento sobre avaliação de impacte 
ambiental do projeto do Aeroporto do Montijo;
- Trasladação de ossadas;
- Concurso de fotografia “Recantos de Alcochete” – 
Normas de Participação.

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 Vilhais, técnica superior, o 
subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
05 de setembro de 2019

A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,
Maria de Fátima Soares

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do 
n.º 1, do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na reunião extraordinária, realizada em 
10 de setembro de 2019, foi aprovado por maioria, 
o seguinte assunto:

- AIA N.º 3280 – AEROPORTO DO MONTIJO E 
RESPETIVAS ACESSIBILIDADES – PARECER 
ESPECÍFICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALCOCHETE

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,
11 de setembro de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
18 DE SETEMBRO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na reunião ordinária, realizada em 18 de setembro 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Adenda ao Contrato Programa celebrado entre o 
Município e a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 
1898;
- 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019 - 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
02 DE OUTUBRO DE 2019

FERNANDO MANUEL GONÇALVES PINA PINTO, 
presidente da Câmara Municipal do concelho de 
Alcochete:

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1 
do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na reunião ordinária, realizada em 02 de outubro 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Recurso a Reserva de Recrutamento Interna de um 
assistente operacional na área de refeitórios.

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Contrato Programa com a Associação de Caçadores 
de Alcochete;
- Atribuição de Ação Social Escolar.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- Posse Administrativa – Limpeza de terrenos.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Desfile Canino – Normas de Participação.
A Câmara deliberou também aprovar a atribuição 
do seguinte apoio financeiro:
- Rotary Clube do Montijo - €300,00.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Adminis-
tração e Gestão de Recursos, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
03 de outubro de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

Remetido à Assembleia Municipal.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Concurso de Fotografia “Recantos de Alcochete” – 
Alteração às Normas de Participação;
- Passeio gratuito no “Bote Leão”.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Adminis-
tração e Gestão de Recursos, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
19 de setembro de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
16 DE OUTUBRO DE 2019

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 16 de outubro 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Procedimento de Classificação de Interesse 
Municipal do edifício propriedade do Município 
de Alcochete, sito na praça da Cultura, n.º 87, 
Alcochete;
- Procedimento de Concurso Público para a 
empreitada de “Reabilitação de Equipamento de 
Utilização Coletiva – Polidesportivo de Alcochete” 
– Proc.º I-50/19-CP:

1. Início do procedimento (Autorização da 
Despesa/Decisão de Contratar);
2. Escolha do procedimento e aprovação das 

peças (Programa de Concurso e Caderno de 
Encargos/Projeto de Execução);
    3. Designação do júri;
    4. Nomeação do gestor do contrato;
    5. Nomeação do diretor de fiscalização da obra;
    6. Aprovação do anúncio do procedimento em 
“Diário da República”.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:
- Requalificação de Caminhos Agrícolas – 
Candidatura PRODER – Proc.º I-01/14

– Homologação do Auto de Receção Definitiva e 
devolução do valor retido no auto de medição;

- Arranjo paisagístico do espaço envolvente ao 
Fórum Cultural de Alcochete.

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,
17 de outubro de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
30 DE OUTUBRO DE 2019

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 30 de outubro 
de 2019, foram aprovados os seguintes assuntos:

Proposto pelo senhor presidente:
- Voto de Louvor à Andante – Associação Artística, 
pela atribuição do Prémio Ler+, na Conferência 
Anual do Plano Nacional de Leitura;
- Procedimento de Concurso Público para a 
“Empreitada de Requalificação da Igreja da 
Misericórdia de Alcochete” – Proc.º I-18/18/CP;
- Empreitada de Requalificação do Miradouro 
Amália Rodrigues (proc.º I-06/17) – Resolução 
Fundamentada – artigo 128.º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos – Ratificação;
- Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de 
Investimentos, Atividades mais Relevantes para os 
anos de 2020-2023, Orçamento para o ano de 2020 
e Mapa de Pessoal para o ano de 2020 (Remetido à 
Assembleia Municipal);
- Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a 
cobrar no ano de 2020 / Delimitação dos Núcleos 
Antigos das freguesias do concelho objeto de 
operações de reabilitação urbana e combate à 
desertificação / Fixação de taxas do IMI e situações 
de respetiva majoração e redução para os núcleos 
antigos das freguesias do concelho de Alcochete 
(Remetido à Assembleia Municipal);
- Lançamento da Derrama para 2020 (Remetido à 
Assembleia Municipal);
- Participação Variável no IRS para o ano de 2021 
(Remetido à Assembleia Municipal).

Proposto pela senhora vereadora Maria de Fátima 
Soares:
- Atribuição de Ação Social Escolar;
- Regulamento Municipal do Programa de 
Comparticipação de Medicamentos aos Idosos 
Carenciados – Início de procedimento para efeitos 
de submissão a participação dos interessados;
- Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Campos de Férias – Início de procedimento 
para efeitos de submissão a participação dos 
interessados;
- Acordo de Consórcio de Parceria com a ADA – 
Associação para o Desenvolvimento de Alcochete e 
o Município de Alcochete;
- Isenção do pagamento de taxa da conferência “O 
Futuro da Tatuagem em Portugal”.

Proposto pelo senhor vereador Pedro Lavrado:

- Projeto de Construção de Ciclovia e Requalificação 
das avenidas 5 de Outubro e Canto do Pinheiro 
(troço do percurso 1 da rede ciclável);
- Projeto de Execução – Fase 1 referente à 
Requalificação e Ampliação da Escola Básica do 
Samouco.

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto:
- Normas de Participação – 2.ª Semana Gastronómica 
de Alcochete;
- Normas de Participação – Mercado de Natal.

A Câmara deliberou também aprovar a atribuição 
do seguinte apoio financeiro:
- Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 
Samouquense - €5.300,00.

E para constar se lavrou o presente edital, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos do costume.
E eu, Cláudia Santos, chefe da Divisão de Adminis-
tração e Gestão de Recursos, o subscrevi.

Paços do concelho de Alcochete,
31 de outubro de 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto



Sociedade Filarmónica Progresso e 
Labor Samouquense faz 100 anos
O 1.º de dezembro de 2019 é um dia ainda mais especial para a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense pois é a 
celebração do seu centésimo aniversário. São 100 anos dedicados à promoção da música na freguesia do Samouco, num percurso 
de sucesso com destaque para a banda de música e o grupo coral, e onde uma vertente desportiva também tem lugar.

# democracia

Dez.19 / #Alcochete / P.18 Dez.19 / #Alcochete / P.19

#convida

Anualmente, o primeiro dia de dezembro é dia de 
festa na vila do Samouco! Os festejos começam bem 
cedo e prolongam-se ao longo do dia até à noite: é dia 
de arruada, de sessão solene, é dia de reunir na sede 
social diretores - atuais e antigos - sócios e amigos da 
coletividados. É dia de concerto de aniversário e de 
jantar de gala.
Este ano a festa promete ser ainda mais especial! “É 
um orgulho enorme integrar a direção da Sociedade 
no ano do centenário e quisemos enaltecer esta data 
tão importante para a coletividade e para o Samouco”, 
refere o presidente da direção da SFPLS.
As expetativas são grandes, pois a Sociedade é motivo 
de muito orgulho para a população do Samouco 
promovendo sempre em cada atuação o bom nome do 
Samouco e de Alcochete, onde quer que se desloque.
As cerimónias de aniversário têm sempre uma 
grande participação dos samouquenses e “este ano 
tivemos de nos reinventar para dar resposta à vontade 
manifestada pelos sócios de participar ativamente 
nas comemorações”, disse Dário Moura.
“Sentimos um grande orgulho e uma responsabilidade 
cada vez maior de conseguir manter o nível a que 
as pessoas se habituaram, queremos continuar a 
surpreendê-las para que se sintam sempre bem”, 
enfatiza o presidente da direção, que orgulhosamente 
recorda que: “A Sociedade nasceu com a banda de 
música, é o ex-libris e símbolo desta casa, mas temos 
um grupo coral com provas dadas, com 11 anos de 
existência, que já nos representou em muitos locais 
dentro e fora do país, como Praga, Paris e Viena.”
Na sequência destas atuações de sucesso, três 
dias após o aniversário, o coro da SFPLS desloca-
se a Baden-Baden, na Alemanha, para um encontro 
de coros, seguindo-se um concerto de Natal no 
Parlamento Europeu em Estrasburgo, “onde vamos 
representar uma vez mais a coletividade, o Samouco 
e o concelho de Alcochete fora de portas, o que muito 
nos enobrece”, revelou orgulhosamente Dário Moura.
Em ano de centenário a autarquia atribuiu um 
apoio financeiro de €5 300,00 para a aquisição 
de dois instrumentos musicais. Para o presidente 
da câmara, Fernando Pinto, esta “é uma data de 
manifesta importância e de grande orgulho para 
todo o concelho de Alcochete, só possível graças ao 
empenho, determinação e perseverança de inúmeros 
nomes que dedicaram grande parte das suas vidas 
para o êxito desta associação”.
Atualmente, a Sociedade Filarmónica Progresso e 
Labor Samouquense é uma das coletividades mais 
dinâmicas do concelho, quer através das atuações da 
banda de música e do grupo coral, quer na formação 
musical, através da escola de música, que funciona de 
forma gratuita para a comunidade, quer na vertente 

desportiva através das aulas de ginástica, hip-hop 
e zumba, sem esquecer os tradicionais bailes de 6ª 
feira, que continuam a atrair muitas pessoas oriundas 
dos concelhos limítrofes.
O presidente da direção da Sociedade Filarmónica 
Progresso e Labor Samouquense perspetiva um 
futuro risonho para a coletividade: “Queremos 
continuar a trabalhar para preservar esta casa para 
as gerações vindouras, preservar os princípios da 
filarmonia, os princípios da igualdade, de partilha 
de conhecimentos intergeracionais, de partilha com 
a comunidade da vertente cultural, de educação e 
de formação cívica, pois aprende-se a respeitar uma 
bandeira e uma farda”.

As Origens

As raízes da Sociedade remontam ao final 
do Séc. XIX com a formação de um grupo de 
música misto denominado de Filarmónica 
Progresso e Labor, que viria a extinguir-se 
no final desse mesmo século. Posteriormente 
formou-se um pequeno grupo de baile 
constituído por cerca de 15 músicos, que 
assegurava a animação de pequenas festas. 
E no início do século XX um grupo de jovens 
toma a iniciativa de fundar uma banda de 
música, recuperando uma parte das insígnias 
que se tinham perdido no tempo e assim nasce 
a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 
Samouquense a 1 de dezembro de 1919.

Programa de comemorações
1 de dezembro de 2019
09h30 – Arruada pela banda de música – Hino da 
Restauração
Apresentação de cumprimentos pela oferta do 
novo estandarte da SFPLS
Local: ruas da vila

11h00 – Cerimónia de inauguração do monumento 
de homenagem à SFPLS, erigido pela Junta de 
Freguesia do Samouco
Local: Praça José Coelho

11h45 – Missa evocativa do 100º aniversário e em 
sufrágio de todos os sócios, músicos, coralistas e 
maestros já falecidos, celebrada pelo Padre Jorge 
Almeida, acompanhado pelo coro e banda da 
SFPLS
Local: Sede da SFPLS, rua Francisco Domingos 
Taneco

15h00 – Arruada com apresentação de 
cumprimentos às instituições e coletividades do 
Samouco. Romagem ao cemitério para cerimónia 
de homenagem e deposição de coroa de flores.
Local: cemitério e ruas da vila

16h30 – Sessão solene dos 100 anos e concerto 
de aniversário pela banda e coro da SFPLS e 
convidados
Local: Sede da SFPLS, rua Francisco Domingos 
Taneco

20h00 – Jantar de Gala comemorativo do 
centenário
Local: Quinta de São Brás, praça José Coelho

Assembleia Municipal
A Assembleia Municipal de Alcochete reuniu em sessão ordinária no dia 26 de setembro para eleger o delegado ao XXIV Congresso 
da ANMP e deliberar sobre a 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2019 e a não aceitação da transferência de competências para 
os anos de 2019 e de 2020 referente ao Decreto-Lei n.º 116/2019 de 21 de agosto.

Bancada da Coligação Democrática Unitária

No período de antes da ordem do dia, Henrique Infante 
da Câmara felicitou o Executivo pelas instalações 
provisórias da escola do Valbom mas criticou o estado dos 
espaços verdes no concelho, que o parque de merendas 
do Samouco não cumpra com o horário de abertura e que 
as praias do Samouco e Alcochete estejam cheias de lixo 
quando se paga a privados a sua limpeza. Referiu que o 
Albergue da Juventude continua a aguardar obras e que 
não foi dado andamento às obras na entrada nascente da 
vila de Alcochete e na rua António Maria Cardoso.
Natacha Patinha solicitou um ponto de situação em 
relação à nova captação de água na Fonte da Senhora/
Passil e questionou a falta de internet no jardim-de-
infância do Passil.
A deputada Susana Maia apresentou a moção 
“Comemorações do Dia do Idoso – Segurança de 
envelhecer com direitos”, que foi aprovada por maioria 
com os votos favoráveis da CDU e de um deputado do PS 
e as abstenções do PS, CDS/PP e PSD.
Rodolfo Pereira apresentou a moção “40 Anos do Serviço 
Nacional de Saúde” e fez várias considerações sobre a 
política do medicamento, o funcionamento das farmácias 
e o trabalho exigido aos jovens. A moção foi rejeitada com 
os votos contra pelas bancadas do PS, CDS e PSD, tendo a 
CDU votado a favor.
Henrique Infante da Câmara apresentou a moção sobre 
o “Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Aeroporto do 
Montijo e respetivas Acessibilidades”. Na discussão da 
moção, o deputado disse que o anterior Executivo nunca 
foi a favor do aeroporto na BA6 e afirmou que tudo o que 
ouviu na sessão do EIA em Alcochete foi negativo a todos 
os níveis.
A presidente da Junta de Freguesia de Alcochete disse 
que a Junta participou no processo de consulta pública, 
tendo-se manifestado desfavorável ao EIA e que a sessão 
de esclarecimento foi tudo menos esclarecedora.
Ana Lourenço questionou qual é a posição da Junta 
de Freguesia de São Francisco em relação ao EIA do 
Aeroporto do Montijo.
Pedro Ferreira, presidente da Junta de Samouco, referiu 
que esta Junta é contra a localização na BA6 porque o EIA 
está enviesado e tem falta de substância, não diz quem 
paga as medidas mitigadoras, tem efeitos nefastos para a 
população do Samouco, omite quais vão ser os acessos a 
criar e esquece o investimento nas estradas secundárias 
do concelho. Referiu, contudo, que caso a solução BA6 
avance, a CDU não deixará de ser reivindicativa em 
relação a medidas que devem ser tomadas.
Sobre a intervenção de Luiz Batista, Natacha Patinha 
disse não admitir que o deputado coloque em causa 
a democraticidade existente na Junta de Freguesia de 
Alcochete e que a posição da Junta já foi enviada à 
Assembleia de Freguesia, que poderá ou não pronunciar-
se sobre esta matéria.
Henrique Infante da Câmara chamou à atenção do 
deputado Diogo Mourão para o facto de a posição do atual 
presidente da Câmara, registada em ata, não ser a mesma 
que há anos atrás.
A moção sobre o EIA do Aeroporto do Montijo e respetivas 
acessibilidades foi rejeitada com os votos contra das 
bancadas do PS, CDS/PP e PPD/PSD.
No período da ordem do dia, Henrique Infante da Câmara 
solicitou mais esclarecimentos em relação ao que diz o 
Revisor Oficial de Contas.
Quanto à eleição do presidente da Junta de Freguesia 
e seu substituto para delegado ao XXIV Congresso da 
ANMP, foi eleito delegado o presidente da Junta de 
Freguesia do Samouco com 15 votos a favor, e como 
substituto o presidente da Junta de Freguesia de São 
Francisco, com 9 votos.
A bancada da CDU absteve-se na votação do ponto 3 – 
Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019.
No período de antes de encerrar a sessão, Natacha Patinha 
considerou que Diogo Mourão tinha feito uma insinuação 
e uma ameaça à junta de freguesia no facebook e 
justificou a intervenção da Junta na pintura de passadeiras 
com a interpretação da Lei n.º 75/2013 que diz que 
compete à junta de freguesia “proceder à manutenção 

e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos 
pedonais”. Referiu que, no acordo de execução celebrado 
com a câmara, se refere a gestão e manutenção dos 
espaços públicos e que a câmara não diz que a junta não 
pode fazer determinadas obras. Disse ainda que pediu à 
câmara uma lista dos locais onde iam intervir que ainda 
não lhe chegou e que os trabalhos estão suspensos até 
se chegar a um entendimento. Referiu que em junho 
entregou o relatório de execução à Câmara que referia 40 
rebaixamentos de passeios e pintura de 18 passadeiras.

Bancada do Partido Socialista

No período de antes da ordem do dia, Ana Maduro 
solicitou ao Executivo um balanço do início do ano letivo 
e perguntou quando vai ser implementado o programa 
desportivo 1.º Salto no 1.º Ciclo.
Sérgio Simões perguntou se o licenciamento da 
urbanização Tagus Bay tinha sido normal ou se 
beneficiou de alguma medida extraordinária, uma vez 
que num comunicado da CDU se referiram a “opções do 
Executivo”.
O presidente da Assembleia explicou que votaria contra a 
moção apresentada pela CDU relativa ao Serviço Nacional 
de Saúde porque é uma moção “estranha, com muitos 
pontos fora da realidade”. A bancada do PS votou contra 
a referida moção, tendo Diogo Mourão apresentado uma 
declaração de voto.
Na discussão da moção sobre o EIA do Aeroporto do 
Montijo, Mário Boieiro referiu que é um tema que 
preocupa a todos e que é contra esta localização, mas que 
não aprova a moção porque não sabe se um aeroporto 
no Campo de Tiro é uma solução. Esclareceu que a 
ANA pretende comprar as salinas que se encontram a 
norte de Alcochete e referiu que o EIA tem afirmações 
impensáveis.
Diogo Mourão contestou que se considere que anteriores 
executivos municipais não se tenham pronunciado sobre 
a solução Portela + 1 (BA6), citando uma ata da câmara 
de 27 de abril de 2012 em que se afirma não ser contra a 
instalação do aeroporto na BA6.
Questionado quanto à posição da Junta de São Francisco 
em relação ao EIA, o presidente da Junta de Freguesia 
de São Francisco disse que só respondia aos órgãos da 
freguesia.A bancada do PS votou contra a moção sobre o 
EIA e Diogo Mourão apresentou uma declaração de voto.
No período da ordem do dia sobre a atividade do município, 
o presidente da Assembleia referiu que a câmara tem 60 
dias para implementar as medidas exigidas no relatório 
da Inspeção Geral de Finanças relativas a uma inspeção 
feita aos anos de 2014 a 2016.
A bancada do PS votou favoravelmente a proposta de 2.ª 
Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019, que foi aprovada 
por maioria.
Na discussão da proposta de não aceitação de transferência 
de competências para os anos de 2019 e 2020 referente 
ao Decreto-Lei n.º 116/2019 de 21 de agosto, o presidente 
da Assembleia disse que se trata de transferência de 
competências na gestão das áreas protegidas. A proposta 
de não aceitação foi aprovada por unanimidade.
No período de antes de encerrar a sessão, Diogo Mourão 
solicitou um ponto de situação quanto às obras em curso 
no concelho e questionou o facto de que quer a câmara 
quer a junta de freguesia de Alcochete estarem a proceder 
à pintura de passadeiras para peões. Disse que não foi 
sua intenção levantar suspeitas em relação à Junta de 
Alcochete e admitiu que o facebook não é a melhor forma 
de obter esclarecimentos.

Bancada do Partido Social Democrata

No período de antes da ordem do dia, Luiz Batista informou 
que na qualidade de presidente da Comissão para o 
Ordenamento do Território e Urbanismo fez um conjunto 
de perguntas ao Executivo que foram respondidas e dadas 
a conhecer à comissão. Considerou ainda que o processo 
de revisão do PDM está muito atrasado e sugeriu que a 
câmara promova uma reunião com a empresa que está a 
elaborar a revisão.
Luiz Batista deu uma nota positiva ao Executivo pelas 
instalações provisórias da Escola do Valbom, mas referiu 
que há aspetos a corrigir como o reforço da segurança 
no acesso na avenida dos Barris, e elogiou as obras 
realizadas na Escola do Monte Novo. Ainda em relação 
à escola provisória do Valbom referiu a falta de acesso à 
internet e criticou o facto de a escola do Monte Novo estar 
rodeada de contentores de resíduos sólidos. Referiu ainda 
a situação na vala da rua das Descobertas, com maus 
cheiros e vegetação.
Andreia Sousa pediu mais esclarecimentos sobre o 
funcionamento do Conselho Municipal da Juventude.
Na discussão da moção apresentada pela CDU relativa ao 
Dia do Idoso, Luiz Batista questionou o conteúdo do texto 
e defendeu que devem ser apoiadas as instituições locais, 
como a Santa Casa da Misericórdia de Alcochete, pelo 
trabalho que fazem no dia-a-dia em benefício dos idosos.
Sobre a moção relativa ao SNS, Luiz Batista fez várias 
considerações, entre as quais que o PS e o PSD são 
os partidos com responsabilidades governativas que 
mantiveram o SNS e defendeu a gestão privada dos 
hospitais, desde que funcionem com eficácia e mérito.
Em relação à moção sobre o EIA do Aeroporto do Montijo, 
Luiz Batista disse que não tem nada contra que o aeroporto 
seja construído no Campo de Tiro da Força Aérea, mas 
que há que ter em atenção que o aeroporto naquele 
local custa dez vezes mais que o aeroporto na BA6, que 
as companhias aéreas continuam a preferir o aeroporto 
de Lisboa e se este continuar em funcionamento a 
única solução possível é na BA6. O deputado criticou a 
presidente da Junta de Freguesia de Alcochete por não ter 
levado este assunto à Assembleia de Freguesia.
Na discussão do ponto um da ordem do dia, Luiz Batista 
disse que se fosse feita uma inspeção hoje também 
seriam encontradas inconformidades e que o importante 
é retirar os ensinamentos e corrigir em tempo útil.
Os deputados do PSD abstiveram-se na votação da 
proposta de 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019 
e votaram a favor da não aceitação da transferência de 
competências.Bancada do Centro Democrático Social

Partido Popular

No período de antes da ordem do dia, Alexandre Brás 
tomou posse do cargo de deputado devido à renúncia do 
deputado João Lopes por motivos profissionais.
Sobre a moção relativa ao Dia do Idoso, Alexandre 
Gonçalves disse que a CDU local não segue a posição 
dos deputados deste partido na Assembleia da República, 
destacando que o CDS/PP apresentou na AR um pacote 
legislativo sobre esta matéria que foi rejeitado pela CDU 
na sua totalidade e que por isso iam votar contra a moção.
Na discussão da moção sobre o SNS, o deputado afirmou 
estarmos perante diferentes CDU, criticando que esta 
tente apagar o que se passou na AR nos últimos 4 anos, 
em que aprovou 4 orçamentos que foram diminuindo o 
investimento no SNS, que agora querem defender, e que 
o CDS vota contra a moção porque ela enferma de erros.
Na discussão sobre a moção do EIA do Aeroporto 
no Montijo e respetivas acessibilidades, Alexandre 
Gonçalves disse que sempre defenderam a solução de 
Lisboa/Portela + 1, que esta solução peca por tardia e que 
se corre o risco de haver impactos na economia devido à 
saturação do atual aeroporto.
A proposta de 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 
2019 contou com os votos favoráveis do CDS, tendo esta 
bancada votado a favor da não aceitação da transferências 
de competências na gestão das áreas protegidas.
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