ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM DEZANOVE DE MAIO DE 1999 – NÚMERO QUARENTA E
UM.---------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezanove dias do mês de Maio do ano de mil novecentos e noventa e nove, nesta
vila de Alpiarça, Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número
trezentos e setenta e quatro e Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os
senhores: Joaquim Luís Rosa do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça,
Carlos Jorge Duarte Pereira, José João Marques Pais, Isabel Maria Fernandes da Silva
Coelho e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva Coutinho, Vereadores.---------------Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram vinte horas e trinta minutos,
foi lida a acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.----------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
noventa e seis, datado de dezoito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quarenta e quatro milhões novecentos e vinte e seis e vinte e dois escudos.----------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DA CINTURA RODOVIÁRIA EM 1370/EM13701, LIGAÇÃO FRADE DE CIMA-CASALINHO-EN 118:-----------------------------------Fax datado de vinte e três do mês findo, com a referencia zero zero nove barra SP barra
noventa e nove da empresa JOÃO CEREJO DOS SANTOS, com sede na Rua Eng.º
Monteiro da Conceição, Corredoura, em Porto de Mós, a apresentar o orçamento,
relativo aos trabalhos na obra em epígrafe, no valor de um milhão quinhentos e trinta e
três mil setecentos e cinquenta escudos. Doc. n.º 5240. Proc. n.º O-4-2.--------------------O senhor Presidente da Câmara sugeriu que, tendo em conta que esses trabalhos lhe
parecem ter um custo excessivo para setenta e cinco metros de muro, se efectua-se os
mesmos por administração directa.---------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão do senhor Presidente da
Câmara e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.--------------------------Requerimento de JOÃO FRANCISCO BATISTA RUSSO, residente na Rua Nuno
Alvares Pereira, número vinte e dois, a requerer que lhe seja passada uma declaração de
serventia de acesso a uma propriedade, sita neste concelho, no lugar das lamedas. Doc.
n.º 4910. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de cinco do mês em curso e informar o requerente que esta situação é de âmbito
estranho ao município, pelo que terá de ser resolvida pelos intervenientes, com ou sem
tribunais.----------------------------------------------------------------------------------------------72

CERTIDÕES:----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JÚLIO VILAS BOAS MALHOU DA COSTA, Engenheiro
Agrónomo, residente na Rua José Relvas, número cento e vinte e três, em Alpiarça, a
requerer a abertura de um portão para veículos, dando para o largo do Clube Desportivo
“Os Águias”, até à aprovação do Plano do Centro Cívico. Doc. n.º 6101. Proc. n.º C-6.-Deliberado, por unanimidade, solicitar ao requerente que explique melhor a pretensão.-Requerimento de O NOVO CHOURIÇO-SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES, SA, com sede na Rua Manuel Paciência Gaspar,
número duzentos e vinte-A, em Alpiarça, a requerer, para efeitos de licenciamento do
fabrico de enchidos, que lhe seja passada certidão em como está autorizada a fazer a
descarga das águas residuais para o colector Municipal. Dos. n.º 6102. C-6.--------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado neste documento em treze do mês em curso, que autorizou a emissão da
certidão pretendida.---------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------INQUÉRITO RELATIVO PROCESSO DE RECURSO DA FUNCIONÁRIA MARIA
EUGÉNIA MARTINHO LOPES PEREIRA SATURNINO CUNHA:---------------------Presente inquérito realizado pelo Eng. JOSÉ MANUEL VAZ PORTUGAL DE
SOUSA, datado de doze do mês em curso, referente à funcionária em cima referida.
Doc. n.º 6130. Proc. n.º P-I.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, remeter o processo à Consultora Jurídica para emissão de
parecer.-----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de BAR – DISCOTECA “LAGO AZUL”, com sede na Rua Fernão
Magalhães, número dezoito, em Alpiarça, a solicitar o alargamento do horário do
referido estabelecimento, das duas para as quatro horas da manhã, no dia vinte e um do
mês em curso, para realização da festa de aniversário do respectivo estabelecimento.
Doc. n.º 5584. Proc. n.º A-8-1-6.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------ORÇAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - RUA DAS PATAIAS/GOUXARIA/
APC:--------------------------------------------------------------------------------------------------Presente um oficio, com a referência oito mil e quatrocentos barra nove nove zero três
seis sete dois, de ELECTRICIDADE DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA, com sede
na Rua Camilo Castelo Branco, número quarenta e três, em Lisboa, datado de vinte e
três do mês findo, a informar que a comparticipação a suportar pela Câmara Municipal,
referente à obra em epígrafe, tem o valor de quarenta e cinco mil cento e noventa e nove
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escudos, incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor. Doc.
n.º 5249. Proc. n.º E-6.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento apresentado.-------------------CRIAÇÃO DE UMA DERRAMA PARA O ANO DOIS MIL:-----------------------------Informação da CHEFE DE REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,
datada de onze do mês em curso sobre o assunto em epígrafe. Doc. n.º 6019. Proc. n.º I2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Com base nesta informação, o senhor PRESIDENTE DA
CÂMARA efectuou uma proposta, datada de dezanove do mês em curso, a propôr
criação de uma derrama para o próximo ano, com uma taxa de oito por cento da colecta
do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas, cujo produto se destinará a
reforçar a capacidade financeira do município, conforme previsto no número dois do
artigo dezoito da lei quarenta e dois barra noventa e oito de seis de Agosto.---------------Deliberado, por maioria, com duas abstenções dos Vereadores Carlos Jorge Pereira e
Isabel Coelho, concordar com esta proposta e submetê-la a aprovação da Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E
NOVENTA E NOVE, A COBRAR NO ANO DOIS MIL:-----------------------------------Informação da CHEFE DE REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, datada de dez do corrente mês sobre o
assunto em epígrafe. Doc. n.º 6025. Proc. n.º A-8.--------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara propôs que a taxa a aplicar na Contribuição Autárquica,
para o ano de mil novecentos e noventa e nove e aos valores patrimoniais dos prédios
urbanos, seja igual ao ano passado, isto é, um vírgula três porcento.------------------------Foi deliberado, por maioria, com duas abstenções dos Vereadores Carlos Jorge Pereira e
Isabel Coelho, definir a taxa a aplicar na Contribuição Autárquica em um ponto três por
cento. Foi ainda deliberado submeter o assunto a aprovação da próxima Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Oficio com a referencia sessenta e dois/noventa e nove, de CRIAL-CENTRO DE
RECUPERAÇÃO INFANTIL DE ALMEIRIM, com sede na Rua Almeirante Reis,
número trinta e dois, em Almeirim, a solicitar um subsídio para a frequência dos seus
alunos na mesma, no período compreendido entre dezasseis e vinte e três do próximo
mês de Junho. Doc. n.º 5799. Proc. n.º E-5.-----------------------------------------------------74

Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara está receptiva a atribuir um
subsídio, desde que haja alunos do concelho de Alpiarça.------------------------------------Proposta da vereadora GABRIELA COUTINHO, sem data, a propôr a atribuição de um
subsídio no valor de vinte e cinco mil escudos, à ESCOLA PRIMÁRIA DO
CASALINHO, para fazer face às despesas com o passeio anual, em virtude de não ser
possível realizar as mesmas no autocarro da Câmara.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio proposto e proceder ao pagamento da
mencionada quantia.--------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------REQUISIÇÕES:------------------------------------------------------------------------------------Foram autorizadas as requisições com os seguintes números:- SERVIÇO EMISSOR
ZERO UM: quarenta e sete; cento e trinta e um; duzentos e sessenta e cinco; duzentos e
oitenta; trezentos e cinquenta e dois; trezentos e setenta e sete; trezentos e oitenta e sete;
trezentos e noventa e dois; quatrocentos e noventa e cinco; quinhentos e seis;
quinhentos e oitenta e quatro; quinhentos e noventa; quinhentos e noventa e quatro;
seiscentos e dois; seiscentos e seis; seiscentos e doze; seiscentos e dezassete; seiscentos
e vinte e três; seiscentos e trinta e quatro; seiscentos e trinta e sete; seiscentos e
cinquenta e um; seiscentos e cinquenta e três; seiscentos e cinquenta e quatro; seiscentos
e cinquenta e seis; seiscentos e cinquenta e sete; do seiscentos e cinquenta e nove ao
seiscentos e sessenta e dois; seiscentos e sessenta e seis; do seiscentos e setenta e um ao
seiscentos e setenta e quatro; do seiscentos e setenta e seis ao seiscentos e oitenta e um;
do seiscentos e oitenta e quatro ao setecentos; SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS:
cento e trinta e um; cento e trinta e seis; cento e quarenta e quatro; cento e sessenta;
cento e sessenta e nove; do duzentos e um ao duzentos e sete, com excepção do número
duzentos e quatro; duzentos e onze; do duzentos e catorze ao duzentos e vinte e dois; do
duzentos e vinte e quatro ao duzentos e cinquenta, com excepção do número duzentos e
quarenta e nove; SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: vinte e três; setecentos e
quarenta e dois; zero cento e setenta e nove; zero duzentos e um; mil cento e vinte e um;
três mil seiscentos e onze; seis mil quinhentos e dezasseis; zero zero cento e setenta e
oito; cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e seis; SERVIÇO EMISSOR NOVENTA
E OITO: zero zero trinta e oito; zero cento e quarenta; zero quatrocentos e noventa e
nove; zero quinhentos e cinco; cem; mil seiscentos e noventa e oito; dois mil
quatrocentos e vinte e um; vinte e nove FP; trinta FP; trinta e um FP; trinta e dois FP;
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trinta e três FP; trezentos e quarenta e dois; trinta e quatro FP; trinta e cinco FP; trinta e
seis FP trinta e sete FP; trinta e oito; trinta e nove FP; quatro mil e quarenta e cinco;
quarenta FP; quarenta e um FP; quarenta e quatro FP; quarenta e cinco FP; quarenta e
seis FP; quatrocentos e noventa e cinco; cinco mil quinhentos e noventa e nove; setenta
e três; setenta e três; sete mil seiscentos e cinquenta e dois; oito mil e nove; oitocentos e
oitenta e oito; novecentos e quarenta e dois-um; nove mil quatrocentos e setenta;
novecentos e cinquenta e dois; AG zero cinco; AVJH; AVRC; EMP zero cinco; FPS
cinquenta e um; FPS cinquenta e dois; FPS cinquenta e três; FPS cinquenta e quatro;
FPS cinquenta e cinco; SUBRF; TSUH zero quatro; num total dezassete milhões vinte e
oito mil duzentos e dez escudos.------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------No uso da palavra o Sr. Presidente da Câmara informou que era necessário dar
andamento a outros assuntos não constantes da ordem de trabalhos, mas considerados
de certa urgência, pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião. -------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta e apreciar os seguintes
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL-NÚMERO TRÊS:------------------------------------------Presente a alteração Orçamental em epígrafe que acusa uma receita de sete milhões e
setecentos e cinquenta mil escudos a equilibrar igual despesa.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este documento.------------------------------ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES-NÚMERO DOIS:-----------------------Presente a alteração ao Plano de Actividades em epígrafe, no valor de um milhão de
escudos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta alteração.---------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO CARLOS BATISTA OSÓRIO, residente na Avenida
Primeiro Dezembro, número cinquenta e quatro, em Alpiarça, a requerer a prorrogação
do prazo de início de construção, em doze meses, em virtude de ter um projecto de
financiamento a decorrer e só após a aprovação ter possibilidade de começar a efectuar
as infra-estruturas. Informa também que já se encontra apresentado um projecto para a
construção do muro no referido lote. Doc. n.º 6132. Doc. n.º O-53.-------------------------Deliberado, por unanimidade, dar uma semana ao requerente para comprovar o que o
impede de iniciar a construção dentro do prazo estipulado, informando que esta é a
condição indispensável para a Câmara se prenunciar sobre a pretensão.--------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------76

REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DA CINTURA RODOVIÁRIA EM 1370/EM13711-LIGAÇÃO FRADE DE CIMA/CASALINHO/EN118:-------------------------------------Presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de catorze
do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão do senhor Presidente da
Câmara no sentido de se oficiar a empresa João Cerejo dos Santos, com sede na Rua
Eng.º Monteiro da Conceição, Corredoura, Porto de Mós, através do resumo desta
informação dos Serviços Técnicos de Obras, dando conhecimento das correcções que
têm a fazer; informando também que a obra tem um prazo de execução e que a Câmara
será implacável no cumprimento desse prazo.--------------------------------------------------PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO FRADE DE BAIXO/FRADE DE
CIMA (TROÇO DOIS):----------------------------------------------------------------------------Presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de catorze
do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão do senhor Presidente da
Câmara no sentido de se passar à aplicação da multa prevista no caderno de encargos
claúsulas treze vírgula quatro à empresa João Cerejo dos Santos, com sede na Rua Eng.º
Monteiro da Conceição, Corredoura, Porto de Mós.-------------------------------------------Requerimento de MEPRAL-MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTARES,
LIMITADA, com sede em Milharoses, Alpiarça, a solicitar a confirmação relativamente
à comparticipação financeira da obra a ser realizada pela empresa João Cerejo dos
Santos e que consiste pela instalação de cento e sessenta metros de manilha de zero
vírgula cinquenta centímetros, ao preço de cinco mil escudos por metro quadrado.------Tomou-se conhecimento do parecer dos Serviços Técnicos de Obras de hoje. Foi
deliberado, por unanimidade, aceitar a pretensão com as seguintes condicionantes:------

Limpeza da valinha e colocação de manilhas a expensas da empresa e ainda da
assunção de qualquer responsabilidade perante qualquer anomalia que possa surgir.-

Requerimento de JORGE MANUEL PEREIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO, VITOR
JOSÉ PEREIRA MADEIRA E HERMANO MARTINS, residentes na Praceta jornal
Praia do Sol, Costa da Caparica, proprietários de uma parcela de terreno denominado
Casal dos Gagos, em Alpiarça, a requererem a aprovação do projecto de loteamento de
terreno, para o referido terreno. Doc. n.º 6131. Proc. n.º 3/99.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras, datado de dezanove do mês em curso, e autorizar a pretensão do requerente de
acordo com o definido. Foi ainda deliberado concordar com as taxas de loteamento
apresentadas bem como dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.--------77

BENEFICIAÇÃO DA EM 1370-LIGAÇÃO ALPIARÇA (EN 118)/FRADE DE
CIMA-TRABALHOS A MAIS E IMPREVISTOS:-------------------------------------------Presente uma informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e
nove de Outubro do ano findo, a informar que, relativamente ao assunto em epígrafe, os
trabalhos contratuais e os desvios no cômputo final se cifram em vinte e cinco por cento
do valor de adjudicação, o que está dentro da margem legal permitida em número um e
dois do artigo número vinte e seis do Decreto-Lei quatrocentos e cinco barra noventa e
três de dez de Dezembro.--------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara sugeriu que, de acordo com os ensaios realizados pela
CCRLVT-GAT, com sede no Convento de São Francisco, primeiro andar, em Tomar,
datado de dois de Fevereiro findo, se aceite os referidos trabalhos a mais.-----------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão
do senhor Presidente da Câmara e assumir os referidos trabalhos a mais.------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ MAURICIO MADUREIRA FILIPE, residente na
Rua Sá da Bandeira, Fazendas de Almeirim, em Almeirim, a requerer informação sobre
a viabilidade de loteamento no terreno, sito na Rua dos Sobreiros, Vinte e Cinco de
Abril, no Frade de Cima. Doc. n.º 3427. Proc. n.º L-8.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras, datado de catorze do mês em curso, e informar o requerente que pelo facto de o
terreno se inserir em área urbana definida em PDM, o loteamento é viável conquanto
obedeça aos condicionalismos definidos para este aglomerado urbano em PDM.---------Requerimento, datado de vinte e seis do mês findo, de OSCAR, VALDEMAR &
PEIXINHO, LIMITADA, com sede na Rua Comandante Fontoura da Costa, em
Alpiarça, a requerer autorização para dividir um edifício em propriedade horizontal, sito
na Rua Comandante Fontoura da Costa, em Alpiarça, destinado a bloco comercial e
habitacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras,
datado de catorze do mês em curso, e deferir a pretensão do requerente.-------------------ÁGUAS:----------------------------------------------------------------------------------------------RENDAS EM ATRASO:--------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO MANUEL SOARES DOS SANTOS, residente na Urbanização
do Eucaliptal, Bloco B, Casa número nove, a requerer autorização para pagar o
montante em dívida, no valor de cento e noventa mil setecentos e quatro escudos, em
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vinte e quatro prestações mensais e iguais, acrescido da renda mensal, no valor de seis
mil seiscentos e dezasseis e escudos, que somará mensalmente um total de catorze mil
quinhentos e sessenta e dois escudos. Informou ainda que efectuou, no dia dezoito do
mês em curso, o pagamento de cento e noventa e oito mil escudos, referente a uma parte
de rendas que estavam em atraso. Doc. n.º 6251. Proc. n.º O-26.----------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------EMPREITADA-RECTIFICAÇÃO DOS EMISSÁRIOS DE ÁGUAS RESIDUAIS DA
RUA DR. QUEIROZ VAZ GUEDES-ADJUDICAÇÃO:------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atendendo a que não foram apresentadas reclamações e
dado a urgência em dar início à obra adjudicar a empreitada à empresa CALCETAL,
LIMITADA, com sede na Rua Principal, em Alenquer, pelo preço de nove milhões
trezentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta escudos, acrescido do Imposto sobre o
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, pelos motivos apresentados na reunião de
vinte e um do mês findo. Foi ainda deliberado informar as restantes empresas desta
resolução.----------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL:----------------------------------------------------------------PROPOSTA

DO

SENHOR

PRESIDENTE

DA

CÂMARA

PARA

A

REDISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO:--------------O Senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta no sentido de alterar a
distribuição de pelouros e o horário de atendimento ao público.-----------------------------O senhor Presidente da Câmara perguntou, aos vereadores da CDU, se estes pretendiam
assumir algum pelouro.-----------------------------------------------------------------------------Ambos os vereadores da CDU ficaram de dar resposta.---------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------A vereadora Isabel Coelho pediu os seguintes esclarecimentos relativo a duas noticias
publicadas no jornal Voz de Alpiarça, sobre o Pavilhão na Escola EB 2,3/S de José
Relvas, em Alpiarça e ainda sobre a colocação de novos semáforos:------------------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu desconhecer ambas as situações.--------------A vereadora Isabel Coelho pediu ainda esclarecimentos sobre a Universidade do Vinho.
O senhor Presidente da Câmara esclareceu que tinha o assunto para apresentar.-----------
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O vereador Carlos Jorge Pereira pediu a palavra para pedir esclarecimentos sobre uma
outra notícia no jornal de Alpiarça, relativamente à reabertura das extensões do Centro
de Saúde do Frade de Baixo e do Frade de Cima.----------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu que as extensões já estavam a funcionar,
normalmente, há alguns meses, com visita do Dr. Fernando.---------------------------------De seguida o senhor Presidente da Câmara interveio para realçar, relativamente à Feira
do Vinho, alguns aspectos que considera importantes para consagrar esta feira com a
dignidade regional que era indispensável para que fica-se, definitivamente, consagrado
em termos de localização, e que se prende com as regras de concurso, com o número de
amostras e também com a presença de alguns organismos que eram decisivos para
credibilizar este aspecto. Efectuou também um voto de agradecimento a todas as
pessoas que estiveram envolvidas nesta organização e que permitiram consagrar
Alpiarça como local de eleição e já aceite, pelos diversos parceiros, para a realização
definitiva da Feira do Vinho Engarrafado do Ribatejo.----------------------------------------Realçou ainda a importância que teve a reposição do Grande Prémio dos Patudos.-------Realçou também a presença do senhor Presidente da Republica, no dia doze do mês em
curso, em Alpiarça e propôs um voto de agradecimento ao senhor Presidente da
Republica pela referida visita.---------------------------------------------------------------------Deu ainda a conhecer da visita informal do Ministro Ferro Rodrigues, hoje, a Alpiarça.-Sobre a Universidade do Vinho, começou por dizer que, para o próximo Quadro
Comunitário de Apoio, que vai ser o último, com a duração de seis anos, a região onde
Alpiarça se insere vai ter a sua última oportunidade para passar de uma região
deprimida a uma região competitiva, no panorama nacional. Disse ainda que em termos
de verbas comunitárias esta Câmara foi penalizada por ter saído do objectivo um, estar
agregada a Lisboa e perante essa consciência existem diversas entidades que devem, na
sua opinião, congregar esforços para que os projectos a apresentar ao próximo Quadro
Comunitário de Apoio sejam projectos comuns e que mereçam a aceitação de todas
essas entidades. Deu também conhecimento de um seminário, realizado em Sesimbra,
pelas Associações de Municípios da Lezíria e a Associação de Municípios do Médio
Tejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que, no que diz respeito à Universidade do Vinho, segundo o que foi
decidido no referido colóquio e por decisão consensual dos concelhos presentes, a
Universidade do vinho possivelmente se iria localizar em Alpiarça.------------------------Continuando com o uso da palavra efectuou mais alguns esclarecimentos acerca da
localização da Universidade do Vinho em Alpiarça.-------------------------------------------80

Por fim propôs que se apresenta-se como local de funcionamento da Universidade do
Vinho a Casa-Museu dos Patudos, no espaço Térreo.-----------------------------------------Após os devidos esclarecimentos, foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta
proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Carlos Jorge Pereira pediu a palavra para propôr que, a próxima reunião de
quarta-feira à noite, passe para as vinte e uma horas.------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte e duas horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que foi
aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.--------------------------------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Repartição Administrativa e Financeira
da mesma Câmara, servindo de Secretária, a redigi e assino. ---------------------------------
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