ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2000 - NÚMERO SESSENTA E
TRÊS
Aos seis dias do mês de Abril do ano dois mil, 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 e Carlos Jorge Duarte Pereira, José
João Marques Pais, Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho e Maria Gabriela Saturnino
Pinhão da Silva Coutinho, Vereadores.
A reunião foi aberta pelo senhor Presidente da Câmara, eram quinze horas e trinta
minutos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXTRACÇÃO E VENDA DE CORTIÇA DA PROPRIEDADE DENOMINADA
QUINTA DOS PATUDOS:
Atendendo que não foi aceite a única proposta apresentada pelo Senhor JOSÉ MATIAS
FERNANDES, residente em Lamarosa, Coruche, no valor de doze milhões e quinhentos
mil escudos, cujo acto público de Abertura de Propostas ocorrem dia vinte e nove de
Março findo, pelas vinte e uma horas, conforme publicítado no Edital número quatros
barra dois mil, de oito de Março, nem foi aceite, pelo referido senhor, a contraproposta
da Câmara Municipal, no valor de quinze milhões de escudos, foi deliberado, por
unanimidade, fazer nova hasta pública para a Extracção e venda de Cortiça da
propriedade denominada Quinta dos Patudos, sita na freguesia e concelho de Alpiarça,
sendo mil quatrocentos e setenta sobreiros de cortiça amadia e quinhentos e setenta
sobreiros de cortiça virgem.
Foi ainda deliberado fixar o valor dos lanços não inferiores a dez mil escudos.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezasseis 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.

1

