
 

 

 
ACTA N.º 13/2009 

 

DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 05/08/2009 
 

INICIO DA REUNIÃO: 15,00 horas 
TERMINUS DA REUNIÃO: 16,30 horas 

 
 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO QUE COMPARECERAM À REUNIÃO: 
 

PRESIDENTE:   Sr. Alfredo Falamino Barroso 
 

VEREADORES: Sr. José Lopes Cortes Verdasca  
 Sr. António José Rega Matos Recto 

   Sr. Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial 
   Sr. José Manuel Mendes Portel 
 

 
OUTRAS PESSOAS 
 
Responsável pela elaboração da acta: 

 
NOME: Maria Arminda F.M.P. Barradas 
 
CARGO: Coordenadora Técnica 

 
 

FALTAS 
 

Faltas justificadas:  
           
          
Faltas por justificar: 
 
 
RESUMO DIARIO DA TESOURARIA: 

 
Operações Orçamentais:  1.847.503,66 € 

 
Operações Não Orçamentais:    214.393,65 € 
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ABERTURA 
Aos cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Redondo, no 

edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Redondo sob a Presidência do Senhor Alfredo Falamino Barroso, na qualidade de 
Presidente, estando presentes os Vereadores Senhores José Lopes Cortes Verdasca, António 
José Rega Matos Recto, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes 
Portel. 

Sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para 
funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Presidente pôs à apreciação da Câmara a acta da reunião de 20/07/2009. 
Não havendo propostas de alteração foi a referida acta posta à votação. 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com a abstenção do Senhor Vereador José Lopes 
por não ter estado presente, aprovar a acta acima referida. 
 
O Senhor Vereador Freixial pediu uma listagem com as dívidas de água à Câmara. 
 
O Senhor Presidente informou que será entregue. 
 
O senhor Vereador Freixial disse que, mais uma vez, só recebeu a documentação referente aos 
subsídios no dia da reunião, e assim não dá tempo para serem analisados. 
 
O senhor Presidente informou que com a alteração da data das reuniões, o período de férias e 
todo o trabalho com as ruas floridas não deu tempo para serem entregues mais cedo, mas com 
certeza que, agora, vai voltar tudo à normalidade e os documentos serão entregues 
atempadamente. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que gostava de deixar um voto de satisfação e 
congratulação pelo facto da Vila de Redondo ter recebido a visita do Senhor Presidente da 
República, Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, é um grande motivo de orgulho à Vila. Felicita o 
Senhor Presidente da Câmara por este facto tão significativo, uma vez que não é qualquer 
localidade que tem essa satisfação. Apresenta os parabéns neste facto muito significativo. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca disse que os Vereadores do PS têm vindo a tomar 
certas atitudes relativamente à atribuição de subsídios porque, como teve ocasião de comprovar 
pela listagem entregue dos subsídios atribuídos em 2008, contou os subsídios e 71% são da Vila e 
de Redondo e só o resto se divide pelas restantes localidades. Verifica-se que os subsídios são 
atribuídos a quem tem mais acesso e mora na Vila. Vem reforçar a ideia que há necessidade de 
programas especiais e de regulamentar os apoios. Fica sempre a sensação que existem outras 
pessoas que podem ser beneficiadas e que não têm conhecimento que podem usufruir desses 
apoios acabando por ser descriminadas.  
Propõe que se analise a situação e que se criem regulamentos de apoio, programa casa caiada, 
ocupação temporária de jovens, regulamento de bolsas de ensino superior, Cartão Jovem, etc. 
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Uma prova de que beneficia quem tem proximidade é haver documentos que não vêm dirigidos ao 
Presidente da Câmara mas sim ao Senhor José Portel. 
Disse ainda que, está a chegar o final do mandato e considera que houve uma atitude 
colaborativa, o Presidente da Câmara acedeu e deu andamento a algumas propostas 
apresentadas pelos Vereadores e verificou-se que o interesse da Autarquia esteve acima da 
política. Estiveram todos num patamar acima do que é o interesse político. Procurou-se a critica 
colaborativa no interesse da Autarquia e de satisfação do Munícipe, sentiu amizade e colaboração, 
cooperação e construção com todas as vicissitudes e todas as dificuldades. 
Carrega, no final do mandato, a mágoa de não ter tido o pelouro da educação, uma vez que se 
disponibilizou e poderia ter diversificado esse pelouro. 
   
O Senhor Presidente da Câmara informou que também se congratula pelo facto do Senhor 
Presidente da República ter vindo ao Redondo, o convite foi feito ao Senhor Presidente da 
República para vir visitar e homenagear a população de Redondo e o trabalho da população na 
iniciativa Ruas Floridas. Por essa razão também colabora das felicitações que devem ser dirigidas 
à população de Redondo que tão bem soube receber o Senhor Presidente da República. 
Em segundo lugar, disse que sempre soube e sempre tentou distinguir a política e sempre disse 
que na Câmara as coisas funcionavam bem. As propostas, ideias e sugestões que foram surgindo 
e que se enquadravam na maneira de trabalhar e no programa foram levadas à prática, porque é a 
população que fica a ganhar com isso. 
Em relação aos subsídios, o factor proximidade poderá levar a que haja mais pedidos na Vila de 
Redondo, mas os 71% falados, não estarão muito destorcidos da equivalência de população na 
Vila. A questão da correspondência vir dirigida ao Senhor José Portel, tem a ver com o contacto 
que a pessoa já fez à priori, mas independentemente da pessoa a quem vêm dirigidas, estas 
cartas têm todas o mesmo tratamento. 
Relativamente às propostas de regulamento, aceita que o Senhor Vereador faça chegar os 
documentos de apoio que possui para serem trabalhados e analisados. A proposta referente à 
Bolsa de estudo, que foi distribuída, foi no sentido de fazerem chegar propostas de alteração para, 
depois de analisadas, se chegar a um documento definitivo e ser submetido à aprovação da 
Câmara. 
 
O Senhor Vereador José Portel disse que, relativamente à documentação que vem dirigida em seu 
nome, informou que tem sempre o cuidado de dizer às pessoas que o procuram, que devem fazer 
uma carta dirigida ao Senhor Presidente da Câmara, no entanto aparecem algumas que lhe vêm 
dirigidas.  
 

MOÇÃO 
Propôs o Senhor Vereador Recto que seja aprovado um voto de louvor à população de Redondo 
pela participação no trabalho que deu origem às Ruas Floridas 2009. 
Propõe o Senhor Presidente a aprovação da seguinte Moção: Após mais uma edição das Ruas 
Floridas, a Câmara Municipal de Redondo, congratula-se com o êxito alcançado bem expresso na 
qualidade dos trabalhos que decoraram cada uma das ruas e no número extraordinário de 
visitantes que exprimiram os mais rasgados elogios. 
Como forma de reconhecimento pela verdadeira arte e criatividade popular, a Câmara Municipal 
de Redondo delibera aprovar um voto de louvor para todos os que, directa ou indirectamente, 
contribuíram para levar bem longe o nome de Redondo e das suas gentes. Mais delibera apelar a 
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que a próxima edição de 2011 das Ruas Floridas seja ainda mais participativa lembrando aos 
habituais cépticos quanto ao futuro do Concelho que a união sempre fez a força e que a 
passividade é inimiga do desenvolvimento que desejamos para a população do Concelho. 
Aprovou ainda um voto de felicitações pela forma calorosa como a população de Redondo 
recebeu o Senhor Presidente da República, Prof. Dr Aníbal Cavaco Silva. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a moção apresentada. 
 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Empreitada de Construção do Centro Escolar de Redondo 
4. Subsídios 

 

PAGAMENTOS 
Presente a lista de pagamentos efectuados. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 
Presentes os processos constantes da relação elaborada pelo Serviço de Administração 
Urbanística, que a seguir se transcreve, informando sobre os despachos dados pelo Senhor 
Presidente e Senhor Vice-Presidente:  
Paulo Joaquim Climaco Amélio, residente na Vivenda Perdigão, Roucas em Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº22/08. Deferido, de acordo com o parecer, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/17.  
António Vicente Jacinto Costa, residente em Santa Susana, Caixa Postal 832, Redondo, solicitando a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº11/09. Deferido, de acordo com o parecer, 
por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/15.  
B&P – Sociedade de Construção Civil, Lda, com sede na Rua 1º de Maio, Lote nº4 em Redondo, 
solicitando a reapreciação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº19/07. Deferido, de acordo 
com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/06.  
Francisco Luís Mataloto Rebocho, residente na Rua Conde Redondo, Lote nº90, em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº15/09. Deferido, de acordo 
com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/06.  
Herovina – Agro-pecuária, Lda, com sede na Rua Miguel Bombarda, nº14, apartado 8 em Ferreira do 
Alentejo, solicitando a isenção de especialidades, referentes aos processos nºs75/08, 77/08 e 78/08. 
Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/09.  
Vitorina Caeiro Batista, residente no Largo Romão Ambrósio, nº10 em Montoito, solicitando a aprovação 
do projecto de arquitectura, referente ao processo nº10/09. Deferido, de acordo com o parecer, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/07/04.  
José Nuno Argolia Russo, residente na Rua 1º de Dezembro, nº13 em Redondo, solicitando a aprovação 
do projecto de arquitectura, referente ao processo nº11/09. Deferido, de acordo com o parecer, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/07/04.  
Alexandre Charro Calvino, residente na Rua de Fora, nº22 em Montoito, solicitando a aprovação do 
projecto de arquitectura, referente ao processo nº14/09. Deferido, de acordo com o parecer, por despacho 
do Senhor Presidente a 2009/06/29.  
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Cláudia Sofia Mendes da Conceição e Outro, residente na Rua Conde de Monsaraz, nº30, 1º Esq.º, em 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao processo nº16/09. Deferido, de 
acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/02.  
Antónia Delfina Lopes Rego, residente na Rua Cândido dos Reis, Lote nº22, 2ºC em Amadora, 
solicitando a isenção de especialidades, referente ao processo nº54/03. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/07/09.  
António Venâncio Jesus Perdigão Sousa, residente na Rua da Cordoaria, nº17, Cruz de Pau, Amora, 
Seixal, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo 
nº105/06. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2008/05/29 e a 2009/06/17.  
Manuel Pereira Borrego, residente na Rua de Redondo, nº2 em Montoito, solicitando a aprovação do 
projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo 
nº48/08. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/30 e a 2009/06/16.  
João Ricardo Bilro Farias, residente na Rua João Anastácio da Rosa, nº7 em Redondo, solicitando a 
emissão do alvará de licença de obras, referente ao processo nº42/08. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/06/25.  
Gonçalo Duarte Nunes Marques Mónica e outra, residente no Loteamento da Quinta da Faia, Lote nº60 
em Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de 
licença de obras, referente ao processo nº17/09. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/06/15 e a 2009/06/24.  
Manuel João Carvalho Galhofo, residente na Rua 1º de Maio, Lote B-1 em Redondo, solicitando a 
aprovação do licenciamento, referente ao processo nº44/08. Deferido, por despacho do Senhor Presidente 
a 2008/05/28. 
Matilde Maria Roques Rebocho, residente na Rua Manuel Joaquim da Silva, nº12 em Redondo, 
solicitando que seja prorrogado o prazo da para emissão do alvará de licença de obras, processo nº103/07. 
Deferido, conforme parecer dos serviços, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/11. 
José Domingos Ramalho Fanica, residente no Monte do Pocinho, Estrada Nacional 254 em Redondo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente às alterações em obra, processo nº95/07. 
Deferido, de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/06/15.  
Elsa Cristina Rei Carriço e outro, residente em Rua Dr. António José de Almeida, nº11, Redondo, 
solicitando a emissão de certidão com a viabilidade de construção e utilização de espaço referente a sótão, 
processo nº89/07. Concordo, Certifique-se, de acordo com o parecer, por despacho do Senhor Presidente 
a 2009/05/22. 
João Ricardo Leal Fanica e outra, residente no Monte das Oliveiras, Estrada do Freixo, Redondo, 
solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº30/08, processo nº50/07. Autorizado, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/06/23. 
Daniel Eduardo Sousa Roques Matos, residente na Rua Padre Joaquim Ribeiro Cavaca, Lote nº22 em 
Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo da licença de obras nº72/07, processo nº39/07. 
Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/20. 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com sede no Parque do Redondo, 
Barragem da Vigia, Redondo, solicitando que seja prorrogado o prazo do Alvará de Loteamento Urbano 
nº1/99, processo nº2/97. Proceder de acordo com o parecer Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/04. 
Vicente José Trouxa Carraça, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº7, em Redondo, solicitando 
a aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente ao processo nº18/08. Deferido, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente a 2008/08/28 e por despacho do Senhor Presidente a 2009/04/02.  
Cristóvão de Jesus Ribeiro Leal e outra, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 54 em 
Redondo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente às alterações em obra, processo nº 
69/07. Deferido, de acordo com o parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/20.  
Francisca Isabel Freira Novelo Pateiro, Residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 525, Redondo, 
comunicando que vai executar obras isentas de licença, referente ao processo nº 51/09. Obteve o visto, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/05/04. 
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Vicente José Trouxa Carraça, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº7, em Redondo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, referente ao processo 
nº27/09. Deferido, conforme parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/09. 
Cristóvão de Jesus Ribeiro Leal e outra, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº54 em 
Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº35/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/20. 
Francisca Isabel Freira Novelo Pateiro, Residente nos Foros da Fonte Seca, Caixa Postal 525, Redondo, 
comunicando que vai executar obras isentas de licença, referente ao processo nº4/09. Obteve o visto, por 
despacho do Senhor Presidente a 2009/01/15. 
Vicente José Trouxa Carraça, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº7, em Redondo, solicitando 
autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, referente ao processo 
nº27/09. Deferido, conforme parecer técnico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/09. 
Cristóvão de Jesus Ribeiro Leal e outra, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 54 em 
Redondo, solicitando autorização para a emissão de Licença de Habitação, sem realização de Vistoria, 
referente ao processo nº35/09. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2009/07/20. 
Victor José Siquenique Freira, residente na Vivenda dos Arcos, Caixa Postal 411, Redondo, solicitando 
cópia da licença de utilização, processo nº45/09. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/04/23. 
Antónia Cecília Canelas Dias, residente no Monte do Foro, Aldeia da Serra D’Ossa, Redondo, efectuando 
uma reclamação, processo nº50/09. Informe-se a reclamante, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/18. 
Angélica Rosa Seabra, residente no Monte Novo do Seabra, Caixa Postal, nº62 em Redondo, efectuando 
uma reclamação, processo nº67/09. Informe-se a reclamante, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/18. 
José Manuel Barahona Mira da Silva, residente na Rua 5 de Outubro, nº35 em Redondo, solicitando 
cópia da licença de utilização, processo nº49/09. Informe-se, por despacho do Senhor Presidente a 
2009/05/04. 
Nuno Rodrigo dos Santos Pereira, residente na Travessa das Mimosas, Vivenda Vale de Flores, Murtal, 
Parede, solicitando a emissão de certidão, processo nº52/09. Informe-se, de acordo com o parecer 
Jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2009/05/04. 
Clarinda Leocadia Miranda Barroso, residente na Rua Infante D. Henrique, nº36 em Redondo, solicitando 
a emissão de parecer favorável à compropriedade, processo nº60/09. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2009/05/28. 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos dados. 

 
EXPEDIENTE 

Não houve assuntos neste ponto. 
 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
REDONDO 

Presente e explicado o processo referente à empreitada de Construção do Centro Escolar de 
Redondo em que, na reunião de 20/07/2009, foi aprovado o relatório final do júri do procedimento 
e deliberado adjudicar a referida empreitada à firma Messias & Irmãos, Ldª., devendo ser 
cumpridas as formalidades previstas nos artigos 81º e 89º do Código dos Contratos Públicos. 
Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, propõe o Senhor Presidente que a Câmara 
aprove a minuta do contrato referente ao processo de empreitada acima identificado. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a minuta do contrato referente à 
empreitada de Construção do Centro Escolar de Redondo.  
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SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 2.750,00 € à Associação Desportiva e Recreativa de Santa Susana, como 
comparticipação das despesas com as festas. 
 
O sentido de voto dos Senhores Vereadores do PS é contra porque consideram que a Câmara 
tem condições financeiras para conceder um subsídio no valor de 3.000 €. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes e Freixial, e os restantes votos a favor, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio 
no valor de 1.800,00 € à Casa do Povo de Monte Virgem, como comparticipação das despesas 
com as festas. 
 
O sentido de voto dos Senhores Vereadores do PS é contra porque consideram que a Câmara 
tem condições financeiras para conceder um subsídio no valor de 2.000 €. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta, com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes e Freixial, e os restantes votos a favor, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio à 
Sociedade União Montoitense – Grupo Instrumental de Montoito, no valor de 800,00 €, assim 
como a oferta de 1 peça em barro como lembrança a oferecer aos grupos participantes. 
 
O sentido de voto dos Senhores Vereadores do PS é contra porque consideram que a Câmara 
tem condições financeiras para conceder um subsídio no valor de 1.000 €. 
 
A Câmara deliberou por maioria e em minuta com os votos contra dos Senhores Vereadores José 
Lopes e Freixial, e os restantes votos a favor, conceder o subsídio proposto. 
 
Presente uma carta da Sociedade União Montoitense solicitando apoio para pintura do pátio das 
Artes (quintal). 
 
O sentido de voto dos Senhores Vereadores do PS, para este tipo de subsídios, é favorável uma 
vez que já apresentaram uma proposta de Regulamento para ser analisada. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 100 lts de tinta branca de água e 
respectiva mão-de-obra. 
 
Presente uma carta da D. Isabel Maria Ramalho Caeiro, residente em Montoito, solicitando 
materiais para reparações na sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 palete de tijolo de 11, 5 sacas de 
cimento e1 mt de areia. 
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Presente uma carta do Senhor Francisco António Cortes, residente em Santa Susana, solicitando 
material para pintura da sua habitação. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 20 Lts de tinta de água branca. 
 
Presente uma informação da Técnica do Gabinete de Acção Social (GAS), propondo que a 
Câmara conceda alguns materiais à família do Senhor Joaquim António Burjaca Lucas, residente 
em Aldeias de Montoito, uma vez que se trata de uma família que está a ser acompanhada pelo 
GAS e está a tentar a sua integração em Montoito. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder 1 polibã, 1 bidé, 1 lavatório, 10 sacas 
de cimento e 3 mts de areia. 
 
Presente uma informação do Senhor Vereador José Portel informando que no âmbito do apoio do 
Município de Redondo à acção social escolar e numa lógica de apoio às famílias residentes no 
concelho e que têm alunos a frequentar as escolas do 1º ciclo do ensino básico, propõe que para 
o ano lectivo 2009/2010 as ajudas a conceder àqueles alunos se processem da seguinte forma: 
Alunos integrados no escalão A = 60 €, 
Alunos integrados no escalão B = 45 €  
Restantes alunos, pagamento integral do valor correspondente ao custo dos manuais escolares do 
respectivo ano de ensino. 
Desta forma, o Município suporta na totalidade o custo dos manuais escolares para todos os 
alunos, conforme reunião de Câmara de 24/06/2009, e no caso dos que estejam integrados nos 
escalões A ou B (alunos mais carenciados), o valor remanescente será para compra de material 
escolar. Na mesma lógica de apoio, propõe ainda a aquisição de mochilas para oferta de um 
exemplar a cada aluno que vai frequentar o 1º ciclo do ensino básico nas escolas do concelho. 
 
O Senhor Vereador José Lopes disse que concorda com a proposta apresentada, no entanto, as 
mochilas devem suportar também o Magalhães. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que, de acordo com o regulamento de incentivo aos clubes, a título 
de adiantamento do subsídio anual, para fazer face a despesas com as inscrições na Associação 
de Futebol, seja atribuído um subsídio aos seguintes clubes desportivos: 
Redondense Futebol Clube  3.000,00 € 
Aldeense Futebol Clube  3.000,00 € 
Montoito Sport Clube   1.000,00 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder os subsídios propostos. 
 

ENCERRAMENTO 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a ordem 
de trabalhos, eram 16,30 horas, pelo que, de tudo, para se constatar, se lavrou a presente acta 
que vai ser assinada. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


