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ABERTURA 

 
A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco 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 António José Rega Matos 
Recto, Domingos Ricardo Lino de Carvalho Freixial e José Manuel Mendes Portel, faltou o 
Vereador Senhor José Lopes Cortes Verdasca. 

 
E sendo a hora designada para o inicio dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” 

para funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seu lugares e o Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião. 

 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Presidente propôs que não se realizasse a reunião de 28/12/2005, uma vez que é uma 
época festiva e nesta altura não costuma haver assuntos significativos que justifiquem a 
realização da reunião. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que queria demonstrar a sua tristeza por não ter sido 
convidado pela Câmara para o almoço dos reformados. Não foi feito convite nem a ele, nem ao 
Vereador José Lopes Verdasca, nem à Presidente da Assembleia Municipal, como tal não pode 
deixar de demonstrar a sua tristeza e desagrado. 
 
O Senhor Presidente disse que houve um lapso, pelo facto de no almoço dos reformados não 
haver convites escritos, regista e aceita a manifestação de desagrado, mas quer salientar que 
não houve qualquer intenção, deveu-se ao facto de não haver convites escritos e o assunto não 
ter sido falado entre o Presidente e os Senhores Vereadores. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que devia ser verificado o ar condicionado da casa mortuária, 
porque um dos aparelhos não funciona. Considera que se devia tentar arranjar uma solução para 
evitar a entrada de frio pela porta da Rua, talvez um guarda-vento, ou ver qual a melhor solução. 
 
O Senhor Presidente disse que será estudada a situação com vista a uma resolução. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que também devia ser revista a situação do trânsito, quem 
sobe a Rua das Piçarras devia ter um espelho retrovisor na Rua Cândido dos Reis e quem desce 
a Rua do Calvário devia ter um espelho retrovisor na Rua Manuel Joaquim da Silva. 
 
O Senhor Presidente disse que há alterações que precisam ser feitas no trânsito da vila, poderá 
ser feito um levantamento e discutido entre todos antes de ser tomada uma deliberação. 
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ORDEM DE TRABALHOS 
 

1. Decisões do Sr. Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 

 
PAGAMENTOS AUTORIZADOS 

Presente a lista de pagamentos efectuados. 
Foram pedidos alguns esclarecimentos os quais foram prestados. 
A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos efectuados. 

 
OBRAS CONHECIMENTO 

 
MANUEL ANTÓNIO MENDES DO CARMO, residente na Rua de São João, nº38, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do alvará de licença de obras, referente à 
construção de moradia unifamiliar sita no Loteamento da Horta do Letras, Lote 74 em Redondo, 
processo nº86/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/22 
e a 2005/12/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
UCP AGRICOLA RAINHA DO SUL, CRL, com sede em Santa Susana, Caixa Postal, nº829, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão do alvará de 
licença de obras, referente à construção/alteração de moradia, lagar de azeite e armazém sita 
em Santa Susana, processo nº54/05. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor 
Presidente a 2005/07/22, 2005/11/29 e a 2005/12/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
NELSON MARTINHO CURADO VALENTE, residente na Rua Cândido dos Reis, nº6, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento, referente à construção de moradia unifamiliar sita na 
Horta do Letras, lote nº30 em Redondo, processo nº33/05. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 2005/12/06. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL JOSÉ GALHOFO VALADAS, residente na Rua Fialho de Almeida, nº6A, Redondo, 
solicitando a reapreciação e aprovação do projecto de arquitectura, referente a 
alteração/ampliação de um edifício sito na Rua Fialho de Almeida em Redondo, processo 
nº41/94. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
PEDRO MIGUEL VEIGA NUNES, residente na Rua Timor-leste, Lote E14, Redondo, solicitando 
a reapreciação e aprovação do projecto de arquitectura, referente a construção da sua 
habitação, processo nº53/97. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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PAULO MANUEL ROSADO RIBEIRO, residente na Rua Timor-leste, Lote E13, Redondo, 
solicitando a reapreciação e aprovação do projecto de arquitectura, referente a construção da 
sua habitação, processo nº10/93. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MARIA INÁCIA ROQUE CANDEIAS NOVELO, residente na Rua Gil Eanes, nº4 r/c Dt.º, 
Lavradio, Barreiro, solicitando a reapreciação, aprovação do projecto de arquitectura e 
averbamento, referente a remodelação do edifício sito na Travessa de Cima em Redondo, 
processo nº10/93. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
ANA ROSA ESPIGÃO NOVELO FALÉ, residente na Rua General Humberto Delgado, lote 90, 
Vila Viçosa, solicitando a emissão do alvará de licença de obras, referente à construção de 
arrumos de produtos agrícolas sito em Mourraia, Redondo, processo nº36/04. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2005/11/24. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
SARA CRISTINA BIBES CAROLA PITEIRA, residente na rua 5 de Outubro, nº55, Redondo, 
comunicando que vai efectuar obras isentas de licença e solicitando autorização de ocupação da 
via pública, sita na Rua de São João, nº18, processo nº128/05. Obteve o Visto, por despacho do 
Senhor Presidente a 2005/11/08 e deferido por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/16. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ JOAQUIM BALEIZÃO CALIÇO, residente no Bairro Novo do Freixo, nº33, Redondo, 
solicitando a aprovação do licenciamento e emissão do alvará de licença de obras, referente à 
alteração/ampliação da sua habitação, processo nº73/05. Deferido, respectivamente por 
despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17 e a 2005/11/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO ARMANDO GALHOFO BEIRA, residente na Holanda, solicitando a emissão do alvará de 
licença de obras, referente a construção de moradia unifamiliar sita em Courelas da Torre, 
Vinhas, Redondo, processo nº45/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
2005/11/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL ANTÓNIO CANDEIAS QUADRADO, residente no Bairro Novo do Freixo, nº35, Freixo, 
solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente à construção de moradia 
unifamiliar sita no Loteamento Municipal do Freixo, lote nº15, Freixo, processo nº34/05. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/23. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JÚLIO VICENTE CASQUEIRA BORRALHEIRA, residente no Bairro Novo do Freixo, nº26, 
Freixo, solicitando a aprovação do licenciamento, referente as alterações em obras na moradia 
unifamiliar sita no Loteamento Municipal do Freixo, lote nº14, Freixo, processo nº99/98. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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VISTORIAS 
 

CARINA ISABEL FANICA DO ROSÁRIO, residente no Largo Novo de Redondo, nº1 A, 
Redondo, solicitando a realização de vistoria à sua habitação, para concessão da licença de 
Utilização, processo nº94/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/12/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DA MADEIRA NOVA DE BAIXO, com sede na Herdade 
da Madeira Nova de Baixo, solicita a emissão das licenças de Utilização com a alteração da 
denominação da sociedade para Casa Agrícola Alexandre Relvas, Lda., processo nº64/05. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/30. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JÚLIO VICENTE CASQUEIRA BORRALHEIRA, residente no Bairro Novo do Freixo, nº26, 
Freixo, solicitando a emissão de Licença de Habitação sem realização de Vistoria, referente ao 
prédio sito no Loteamento Municipal do Freixo, lote nº14, processo nº84/05. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL VALVERDE DOS SANTOS, residente em Santa Susana, solicitando a emissão de 
Licença de Habitação sem realização de Vistoria, à sua habitação, processo nº89/05. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/17. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

 
REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 
EUGÉNIA MARIA PERICO ROSADO, residente na rua 5 de Outubro, nº2, Redondo, efectuando 
uma reclamação referente a destruição de um muro sito na Rua 5 de Outubro, nº2, em Redondo. 
Informe-se do parecer jurídico, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/15. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
NUNO MIGUEL FALARDO DOS RAMOS ROCHA, residente na rua Guilherme Coração, nº9, 4º 
Dt.º, Feijó, solicitando certidão da construção anterior a 7 de Agosto de 1951 do prédio urbano 
sito na Rua da Ruinha, nº15 em Montoito processo nº146/05. Certifique-se, por despacho do 
Senhor Presidente a 2005/11/22. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
FLORINDA MARIA JEREMIAS DA SILVA PAULINO MADRUGA, residente na Rua D. João 
Falcão, nº2, 1º, Évora, solicitando certidão da construção anterior a 7 de Agosto de 1951 do 
prédio urbano sito na Rua Miguel Bombarda, nº27 em Redondo processo nº145/05. Certifique-
se, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

 5



  

ACTA N.º 20/2005 REUNIÃO DE 14/12/2005 

ANTÓNIO JOSÉ FALÉ SAPATA, residente na Vivenda Nossa Srª da Conceição, Vinhas, 
Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de florestação no prédio rústico denominado 
Herdade da Guisada em Redondo, processo nº99/05. Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2005/11/05. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOSÉ DE SOUSA CARVALHO PEREIRA PALHA, residente na Herdade da Mencoca, Montoito, 
solicitando o enquadramento em PDM do prédio rústico denominado Herdade da Mencoca em 
Montoito, processo nº142/045. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/24. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO RIBEIRO GARRITO, residente na Rua Francisco Soromenho, nº7, Loures, solicitando 
parecer e enquadramento em PDM do prédio rústico denominado Monte Novo das Paredes em 
Redondo, processo nº129/05. Informe-se e certifique-se, respectivamente por despacho do 
Senhor Presidente a 2005/11/03 e a 2005/11/22. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
MANUEL INÁCIO DOS SANTOS BORREGO, residente na Rua da Liberdade, nº26, Falcoeiras, 
solicitando o enquadramento em PDM do prédio rústico denominado Terra do Cachené em 
Montoito, processo nº87/045. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/24. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOAQUIM ALFREDO TROUXA CARRAÇA, residente na Rua Direita, nº7, Redondo, solicitando 
que lhe seja autorizado um destaque no prédio sito Courelas do Monte Branco, processonº98/05. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/04. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
JOÃO FERNANDO CANHÃO FÉLIX, residente na Rua Padre Manuel Granja, nº33, Redondo, 
solicitando a correcção de áreas na autorização de destaque no prédio sito na Herdade da 
Sarnadinha, processonº115/03. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 2005/11/18. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
T.M.J.M. INVESTIMENTO PREDIAL, LDA, sede no 5 Bloco A 2 R/C Esq.º, Apartado 2179, 
Évora, solicitando informação sobre a viabilidade de construção referente ao prédio rústico sito 
Tapada de São em Redondo, processo nº102/05. Informe-se, por despacho do Senhor 
Presidente a 2005/11/21. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

EXPEDIENTE 
Presente um fax de António José Cidade Galhofo Nico informando que pretende vender o lote 
C2 da Tapada Municipal à Câmara Municipal, dando cumprimento à cláusula de reversão da 
respectiva escritura, uma vez que já não tem interesse em qualquer construção. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta adquirir o referido lote pelo valor da venda e 
dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar na escritura ou na sua ausência ou 
impedimento legal ao Vice-Presidente. 
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SUBSIDIOS 

Propôs o Senhor Presidente que sejam concedidos 500 litros de gasóleo ao Redondense 
Futebol Clube. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor de 1.200 € à União 
Ciclista Redondense. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo que a Câmara conceda um 
subsídio no valor de 1.500€ à Sociedade União Montoitense. 
 
O Senhor Vereador Freixial disse que a Sociedade União Montoitense tinha levado a efeito 
várias actividades pelo que poderia ser concedido um montante de valor mais elevado. 
 
O Senhor Presidente propôs a atribuição de 2.000 €. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda um subsídio à Associação Desportiva e 
Recreativa de Santa Susana para aquisição de cadeiras, mediante a apresentação de 
documento comprovativo da despesa, o valor a atribuir será até 1.000 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda um subsídio no valor de 750 € à Fábrica da 
Igreja Paroquial de Redondo para que a Conferência de S. Vicente de Paulo adquira géneros 
alimentícios para distribuir pelos munícipes mais necessitados do Concelho. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda um subsídio à Junta de Freguesia de 
Montoito no valor de 6.182,50 €, para comparticipação de parte da despesa com o protocolo de 
modernização administrativa. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara proceda à abertura de uma porta lateral no Centro 
Infantil Nossa Senhora da Saúde para que, desse modo, se possa evitar o engarrafamento de 
trânsito da Rua Simão Farinha. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara proceda à adaptação de uma casa de banho no 1º 
andar da habitação do Senhor Jerónimo Siquenique sita na Praça D. Diniz. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 
O Senhor Vereador Freixial solicitou informação sobre o apuramento do valor atribuído ao 
Redondense Futebol Clube na reunião de Novembro. 
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O Senhor Vereador José Portel disse que de seguida poderia mostrar os documentos com as 
respectivas contas ao Senhor Vereador. 

 
 

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. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


