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ABERTURA 
A presente acta foi aprovada por unanimidade. 
Aos nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete 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. 

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 Vereador Freixial perguntou se o depósito de gás, no loteamento da Quinta da Faia, 
está conforme o projecto, se não devia estar subterrâneo, perguntou ainda se a última rua não 
vai ser calcetada e se o poço é para continuar descoberto, uma vez que se revela um perigo 
para qualquer pessoa e ainda mais para as crianças. 
 
O Senhor Vereador Recto informou que o depósito  está conforme a lei, quando estiver pronto, 
ficará mais encoberto, terá que ser licenciado, mas reúne as condições impostas por lei. 
Relativamente à última rua será calcetada na altura em que a Cooperativa começar a 
construção, uma vez que se fosse calcetada agora, quando começassem a construção a calçada 
teria que ser levantada e não há necessidade de haver trabalho em duplicado. Relativamente ao 
poço, o serralheiro já tem indicação para fazer a grade para o tapar. 
 
O Senhor Vereador Freixial perguntou até onde vai ser construída a Circular. 
 
O Senhor Presidente informou que, de momento, será só na parte do loteamento. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca perguntou se, neste momento a firma Messias & 
Irmãos, Ldª, está a fazer alguma obra para a Autarquia. 
 
O Senhor Presidente informou que não está a executar nenhuma obra, mas está a decorrer o 
concurso para o Pavilhão do Parque de Feiras de Montoito, e esta firma está classificada em 1º 
lugar. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca apelou, em relação à criança do Monte dos Gaios, 
para que a Câmara faça os possíveis para a levar até casa. 
 
O Senhor Vereador José Portel informou que foi acordado com os encarregados de educação, 
no início do ano lectivo, os locais onde se iriam buscar os miúdos, esta criança entrou já depois 
desse acordo e não houve oposição quando foi transmitido aos pais, a situação poderá ser 
revista e se isso não trouxer inconveniente para as outras crianças não haverá problema em 
alterar o que está combinado. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca propôs que, quando a Câmara elaborasse o 
regulamento de atribuição de subsídios às várias colectividades, e até mesmo, quando fosse 
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revisto o das associações desportivas, tivesse em conta uma maneira das associações 
participarem no combate ao insucesso escolar. Sensibilizar as associações, para a vantagem 
social, do facto de terem atletas inscritos, se estes estão em idade escolar, deverá ser tido em 
conta o aproveitamento escolar desses atletas na comparticipação financeira que a Câmara 
atribuirá. A Câmara pode fixar critérios de financiamento às entidades que desenvolvam práticas 
de iniciação cívica e participem no combate ao insucesso escolar. 
 
O Senhor Presidente disse que a proposta poderá ser tida em conta na elaboração dos 
regulamentos. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca, propõe que a Câmara delibere um voto de 
reconhecimento e felicitação ao Núcleo de Andebol de Redondo pelo trabalho desenvolvido e 
pelo facto de ter recebido do Instituto Português da Juventude o “Troféu de Mérito Associativo 
Jovem”. 
O Senhor Presidente pôs à votação a proposta apresentada. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o voto de reconhecimento e 
felicitação ao NAR. 
  

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Decisões do Presidente 
2. Expediente 
3. Subsídios 
4. Protocolo – Rede Biblioteca Escolar 

 
 

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

 

OBRAS CONHECIMENTO 
Maria Helena Parreira Carraça, residente na rua Direita, 7 em Redondo. Solicitando aprovação 
do projecto de arquitectura, referente a uma construção, no prédio denominado Courelas do 
Monte Branco em redondo, procº27/07. Deferido por despacho do Senhor Presidente de 
11/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Domingos Gens, residente em Santa Susana. Solicitando aprovação do projecto de 
arquitectura e licenciamento, referente a uma construção, no seu prédio sito em Santa Susana, 
procº15/07. Deferido, respectivamente, por despacho do Senhor Presidente a 27/03/07 e 
11/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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António Lucas Rosa, residente na rua Florbela Espanca, lote D7 em Redondo. Solicitando 
aprovação das alterações efectuadas em obras, procº95/05. Deferido por despacho do Senhor 
Presidente a 30/03/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Francisco José Entrudo Franco, residente na Praceta Poeta Airy dos Santos, 77 – 1º Cascais. 
Solicitando que lhe seja emitida a licença de obras, referente ao seu processo nº 8/06. Deferido, 
por despacho do Senhor Presidente a 18/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel João Carvalho Galhofo, residente na rua 1º de Maio, lote B1 em Redondo. Solicitando 
a aprovação do licenciamento, referente ao seu processo nº.37/06. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 30/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Elisabete Maria Gato Monte Piteira, residente, na rua Drº António José de Almeida, 21, em 
Redondo. Solicitando a aprovação do licenciamento, referente ao seu processo nº.102/06. 
Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 29/03/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
David José da Silveira Policarpo, residente na rua da Freira de Baixo, 16, em Évora. 
Solicitando aprovação do projecto de arquitectura, referente a uma construção, no prédio 
denominado Courelas do Bico em Redondo, procº58/05. Deferido por despacho do Senhor 
Presidente de 04/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ana Margarida M. Recto e Nelson José Falcão A. Pinto, residentes na rua do Almagre, lote 74 
em Redondo, solicitando aprovação do projecto de arquitectura, licenciamento e emissão de 
alvará de licença de obras, referente à construção de habitação no prédio sito no loteamento da 
Quinta da Faia lote 31 em Redondo, procº nº 25/07. Deferido, por despacho do Senhor 
Presidente a 03/04/07 e 16/04/07, respectivamente. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Ricardo José Pateiro Tique, residente na Quinta da Boanova, Tapada de S. Bento, lote 3 em 
Alandroal. Solicitando aprovação do projecto de arquitectura, referente a uma construção, no 
prédio sito no Loteamento da Horta do Letras, lote 51 em Redondo, procº24/07. Deferido por 
despacho do Senhor Presidente de 03/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 35, 
procº110/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
Florinda Maria Batalha Galhofo Perdigão, residente na rua Drº Manuel Cardoso Figueiredo 
Queiroz, lote 56 em Redondo, solicitando aprovação do projecto de arquitectura, referente a 
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alterações no prédio onde reside, procº 29/07. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 
18/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 42, 
procº117/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 47, 
procº122/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 37, 
procº112/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 49, 
procº124/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 43, 
procº118/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 26/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 46, 
procº121/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 27/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 53, 
procº128/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 27/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
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licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 39, 
procº114/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 27/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e 
licenciamento, referente a uma construção, no prédio sito na Barragem da Vigia, lote 44, 
procº119/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 27/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria José Valente Bagulho Salvador e Outros, residente nos Foros da Fonte Seca, caixa 
postal nº501, Redondo, solicitando a reapreciação do projecto de arquitectura, licenciamento e 
emissão do Alvará de Licença de obras, referente a construção de duas moradias, no prédio sito 
nos foros da Fonte Seca, prc.º4/03. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor 
Presidente a 16/04/07 e a 27/04/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Domingos António Ribeiro Barrinha, residente na Rua Eça de Queiroz, nº1, Redondo. 
Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura, referente a alterações, no prédio sito na Rua 
das Vinhas Novas, nº10 em Redondo, procº132/06. Deferido, condicionado, por despacho do 
Senhor Presidente a 30/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Angélica Pinto Palmeiro, residente na Travessa dos Valérios, nº3 A, Redondo. 
Solicitando a prorrogação do prazo, referente às obras isentas de licença no prédio sito na Rua 5 
de Outubro, nº4 em Redondo, proc.º10/07. Autorizado, por despacho do Senhor Vice-Presidente 
a 27/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Anabela dos Santos Chambel Rosado e José Manuel Chambel Rosado, residentes na Rua 
José Saramago, nº5, 2º Andar C no Barreiro. Solicitando a aprovação do projecto de 
arquitectura, licenciamento e emissão do Alvará de Licença de obras, referente a 
remodelação/ampliação, no prédio sito na Rua Presidente Costa Gomes, nº1 em Falcoeiras, 
prc.º134/04. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor Presidente a 03/04/07 e a 
11/04/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Perdigão Pires, residente na Rua Dr. Manuel Cardoso Figueiredo Queirós, Lote nº36 
em Redondo. Solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras nº 51/06, referente ao 
processo n.º 43/06. Deferido, por despacho do Senhor Presidente 16/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Azal – Azeites do Alentejo, S.A., com sede na Estrada Nacional 254 em Redondo. Solicitando 
aprovação do projecto de arquitectura, referente a remodelação e ampliação de edifício 
destinado a lagar, procº14/07. Deferido por despacho do Senhor Presidente de 03/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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José Anastácio Bairinhas Padilha e Outro, residente na Horta do Letras, Lote 7, Redondo. 
Solicitando aprovação do projecto de arquitectura, referente a construção de edifício sito na Rua 
Manuel da Fonseca, procº101/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente de 28/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos. Solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras 
nº20/06, referente ao processo n.º140/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente 
03/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos. Solicitando a prorrogação do Alvará de Licença de Obras 
nº18/06, referente ao processo n.º139/05. Deferido, por despacho do Senhor Presidente 
03/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Helena Nunes Casaca, residente Rua Cândido dos Reis, nº12 em Redondo. Solicitando 
aprovação do projecto de arquitectura e licenciamento, referente à remodelação no prédio sito 
nas Courelas da Capela, procº104/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 20/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vila Sol III – Empreendimentos Urbanísticos, S.A., com sede em Morgadinhos, Vilamoura. 
Solicitando o licenciamento da demolição parcial do edifício sito na Herdade da Palheta em 
Redondo, proc.º77/06. Deferido por despacho do Senhor Presidente a 22/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Marcos António Santos de La Grandiere e Noronha, residente na Rua Manuel Joaquim da 
Silva, nº36, Redondo. Solicitando a aprovação do projecto de arquitectura referente a 
remodelação de estabelecimento de restauração sito na Rua Manuel Joaquim da Silva, nº36 em 
Redondo, proc.º5/01. Arquive-se, por despacho do Senhor Presidente a 20/03/2007.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 

VISTORIAS / LICENÇAS E UTILIZAÇÃO 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando que lhe seja emitida licença de habitação, para o 
prédio sito no loteamento da Barragem da Vigia, lote 70 em Redondo, procº21/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 30/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Aldeia Branca – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A, com sede na Urbanização 
Bela Vista, lote 1, loja 3 em Lagos, solicitando que lhe seja emitida licença de habitação, para o 
prédio sito no loteamento da Barragem da Vigia, lote 93 em Redondo, procº23/07. Deferido, por 
despacho do Senhor Presidente a 30/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José António Grave Duque, residente na Avª Dinis Miranda, lote E 3 – 1ºAndar em Redondo. 
Solicitando que lhe seja emitida licença de habitação, para o prédio sito no loteamento da Horta 
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do Letras, lote 40 em Redondo, procº30/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
11/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
António Lucas Rosa, residente na rua Florbela Espanca, lote D7 em Redondo. Solicitando que 
lhe seja emitida licença de habitação, para o prédio sito na rua Florbela Espanca, lote D7 em 
Redondo, procº nº6/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente, a 30/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Francisco Miguel Mataloto Valente, residente na Avenida Matos Fernandes, nº2ª em Redondo. 
Solicitando vistoria para divisão em propriedade horizontal, referente ao prédio sito nos Foros da 
Fonte Seca em Redondo, proc.º 17/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 
30/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Manuel Augusto Rodeia Espinho, residente na Quinta do Sameiro em Redondo. Solicitando 
vistoria para divisão em propriedade horizontal, referente ao prédio sito na Quinta do Sameiro 
em Redondo e posteriormente anulação do mesmo, proc.º97/06. Deferido, por despacho do 
Senhor Presidente a 27/03/07 e Autorizado, por despacho do Senhor Presidente a 17/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Francisco Alexandre Pinheiro Freira, residente nas Courelas da Vogada, Caixa postal nº47, 
Redondo. Solicitando autorização para que lhe seja emitida a licença que estava fora do prazo 
estipulado, referente ao pavilhão agrícola, sito nas Courelas da Vougada, em Redondo. Deferido 
por despacho do Senhor Presidente a 03/04/2007. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Alenbio Agricultura Biológica, Lda, com sede na Quinta do Sameiro em Redondo. Solicitando 
que lhe seja emitida licença de industria agro-alimentar, para o prédio sito na Quinta do Sameiro 
em Redondo, procº12/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente a 03/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
José Carlos Curado Falé, residente na Rua Almeida Garrett, nº21, 2º Esq.º, Redondo. 
Solicitando que lhe seja emitida licença de habitação, para o prédio sito na Courelas da Capela - 
Vinhas em Redondo, procº nº31/07. Deferido, por despacho do Senhor Presidente, a 18/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
REQUERIMENTOS DIVERSOS 

Tobias Manuel Gancho, residente na rua Francisco de Holanda, nº57, 1º em Évora, solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção, no prédio denominado Herdade da Alcorovisca em 
Redondo, procºnº3/07. Informe-se do parecer, por despacho do Senhor Presidente, de 22/03/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
Alentejo Rústico Comercialização, Prédios Rústicos e Urbanos, ldª, com sede na rua Conde 
Redondo, lote 83 em Redondo, solicitando informação sobre a viabilidade de construção, no 
prédio sito na Horta do Letras, lote 52 em Redondo, procº37/07. Informe-se, por despacho do 
Senhor Presidente, de 03/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
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Messias & Irmãos, ldª, com sede na Avª São João de Deus, nº1, 1ºEsqº em Évora. Solicitando 
informação sobre a viabilidade de construção, no prédio sito na rua da Faia, rua Conde de 
Monsaraz e Largo das Piscinas, em Redondo procº58/07. Informe-se do parecer técnico, por 
despacho do Senhor Presidente, de 11/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria Bernardina Freire de Sousa Pereira, residente na Rua de São João, nº36, em Redondo, 
solicitando informação sobre a viabilidade de construção, no prédio denominado Courelas da 
Torre, Vinhas em Redondo, procºnº39/07. Informe-se do parecer, por despacho do Senhor 
Presidente, de 21/04/07. 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Vicente Justino Rita Quadrado, residente no Bairro Novo do Freixo, nº8 no Freixo. Solicitando 
o averbamento na Licença de Utilização nº8/03, para Estabelecimento de Bebidas Simples e 
alteração do horário de funcionamento, referente ao Snack-bar sito na Rua Eng.º Duarte 
Pacheco, nº3 em Redondo, proc.º53/02. Deferido, respectivamente por despacho do Senhor 
Presidente a 17/04/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Hélder Jorge Mestre Calado, residente em Santa Susana, Caixa Postal nº921 em Redondo. 
Solicitando cópias do processo de arquitectura referentes ao proc.º160/78. Autorizado, por 
despacho do Senhor Presidente a 03/05/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 
Maria de Nazaré Barrancos Barradas de Sousa Trindade, residente na Quinta Nova da 
Tramelica em Évora. Solicitando a emissão de certidão referente ao proc.º70/06 em nome de 
Maria das Dores Barrancos, Herdeiros. Certifique-se, por despacho do Senhor Presidente a 
17/04/07.  
A Câmara tomou conhecimento. 
 

EXPEDIENTE 
Oficio da Associação de Municípios do Distrito de Évora, informando que a contrapartida 
nacional que cabe a cada um dos 8 municípios interessados no projecto GADENET – 
Dinamização da rede de GADE’s do Distrito de Évora é de 5.295,55 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a quota acima referida. 
 
Fax da Escola Básica 2, 3 / Secundária Dr Hernâni Cidade – 345775, solicitando parecer sobre a 
abertura dos seguintes cursos profissionais: Curso Técnico de Turismo Ambiental e rural e Curso 
de Técnico de Informática de Gestão. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
Fax da Escola Básica 2, 3 / Secundária Dr Hernâni Cidade – 345775, solicitando parecer sobre a 
abertura dos seguintes Cursos de Educação e Formação: Curso de Práticas Administrativas, 
Curso de Electricidade de Instalações e Curso de Instalação e Reparação de Computadores. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
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Ofício da Câmara Municipal de Loulé, solicitando parecer para a realização da prova “500 milhas 
ACP – Bragança / Vilamoura”, a decorrer entre os dias 25 e 27 de Maio de 2007, promovida pelo 
ACP Clássicos. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta dar parecer favorável. 
 
Fracção B do prédio inscrito na matriz sob o artigo 1364 (antigo casão da EPAC) 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara proceda à venda da fracção B acima referida, de 
acordo com as seguintes condições de selecção: 

a) Prioridade, em caso de igualdade, para munícipes do concelho de Redondo; 
b) Preço base de 21.000 €; 
c) Experiência profissional no ramo da restauração e da cozinha regional alentejana; 
d) Garantia de manutenção da arcada existente como parte integrante do futuro espaço. 

Estas condições de selecção têm o seguinte coeficiente de análise: 
a) 10% 
b) 30% 
c) 60%. 

A escritura de venda só será efectuada após aprovação do projecto de arquitectura, de modo a 
salvaguardar a qualidade do projecto, o qual terá de cumprir os parâmetros de edificação 
constantes do PDM, manter a arcada existente e valorizar a fachada nascente bem como 
cumprir as normas regulamentares em vigor para as unidades de restauração. 
A Câmara Municipal reserva-se o direito de não proceder à venda caso as propostas não se 
enquadrem nos critérios de selecção. 
 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca concorda com a venda proposta, considera que a Vila 
precisa de um espaço característico, não pode é deixar de salientar o facto de se estar a vender 
este espaço por um valor mais baixo que o valor das habitações sociais. Não se conforma com o 
valor porque foram vendidas as habitações sociais. 
 
O Senhor Presidente disse que este valor se refere apenas ao espaço, que vai estar sujeito a 
grandes obras, não pode haver comparação entre esta venda e os bairros sociais. 
 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta do Senhor Presidente. 
 

SUBSIDIOS 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsidio no 
valor de 2.250 € ao Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Foro s da Fonte Seca, para fazer 
face a despesas com a realização das festas a realizar naquela localidade nos dias 15, 16 e 17 
de Junho, assim como a compra de 3 troféus. 
O Senhor Vereador Freixial disse que considera o valor insuficiente para a realização das festas. 
O Senhor Vereador José Lopes Verdasca considera que o subsídio devia ser equivalente a 10% 
do montante gasto nas festas da vila, se se gastam 30.000 €, o subsidio para as festas das 
Aldeias devia ser 3.000€, uma vez que é a estas festas que o todo o povo comparece e as 
associações dão tudo por tudo para as realizar. 
O Senhor Presidente disse que 3.000 € é um montante muito elevado, até porque a Câmara 
cede também toda a logística necessária, palco, redes para vedação, etc., e as associações 
exploram as entradas e o bar, elas concordam com o valor que é proposto. 
O Senhor Vereador José Lopes disse que as associações merecem ver o seu trabalho 
recompensado, que a Câmara devia dar mais qualquer coisa. 
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Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda o subsídio ao Centro de Cultura, Recreio e 
Desporto de Foros da Fonte Seca, no valor de 2.500 €, assim como os 3 troféus e toda a 
logística usual.  
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente um informação do Vereador José Portel propondo a atribuição da 1ª tranche do 
subsídio anual à Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, no valor de 3.250 €, para fazer 
face às despesas com a escola de música e com a banda filarmónica. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda, de igual modo, a 1º tranche do subsídio 
anual à Sociedade União Montoitense, no valor de 3.250 €. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel propondo a atribuição de um subsídio ao 
Montoito Sport Clube no valor de 1.500 €, para fazer face a despesas com a realização do 4º 
torneio de futebol de juniores, e a compra de um troféu para o melhor jogador do torneio. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Presente uma informação do Vereador José Portel, propondo a atribuição de 1 palete de tijolos 
de 15, 5 sacas de cimento, 1 m³ de areia e 3 sacas de cal, à D. Delfina L. Ratinho. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar a proposta apresentada. 
 
Propôs o Senhor Presidente que a Câmara conceda à Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Redondo um subsídio no valor de 5.745 €, para fazer face a despesas com a construção de uma 
alpendorada no parque de viaturas do quartel. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta conceder o subsídio proposto. 
 
 

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Presente o acordo de cooperação que tem como objectivo o lançamento de uma rede de 
bibliotecas escolares no concelho de Redondo, cuja fotocópia se anexa a esta acta, a ser 
assinado entre a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas de Redondo e a DREAlentejo. 
A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o protocolo acima referido e dar 
poderes ao Senhor Presidente para outorgar na sua assinatura, ou na sua ausência ou 
impedimento legal ao Vice-Presidente Senhor António José Rega Matos Recto. 

 
ENCERRAMENTO 

 
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
ordem de trabalhos, eram 17,30 horas, pelo que de tudo, para se constatar se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


