ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 28 DE
JUNHO DE 2019 - Nº 12/2019 - MANDATO 2017 – 2021
Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila de Alpiarça, no
Auditório do Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro, reuniu a Câmara Municipal de Alpiarça, eleita para o quadriénio 2017/2021, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente Mário Fernando Atracado Pereira e com a
presença dos Senhores Vereadores Carlos Jorge Duarte Pereira e Alzira Agostinho, em substituição
do Vereador António da Conceição Moreira, por motivo de férias. Verificou-se a ausência do
Vereador João Pedro Arraiolos e Sónia Isabel Fernandes Sanfona da Cruz Mendes, por motivos
profissionais. Secretariou a reunião Nuno Miguel Tendeiro Paulino, Dirigente Intermédio de 3º Grau
da Unidade Orgânica Financeira da Câmara Municipal de Alpiarça.
A Ordem do Dia da Reunião de Câmara, antecipadamente remetida a todos os Vereadores, nos
termos do Nº2 do artigo 53º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº
75/2013 de 12 de Setembro, foi a seguinte:

Ponto 01 – Ata para apreciação e votação.
Proposta de Ata n.º 11/2019 - Reunião realizada no dia 14/06/2019
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 02 – Solicitação de suspensão de mandato pelo período de 17 a 30 de Junho de 2019.
Requerente: Vereador António Moreira.
Para Conhecimento:
Ponto 03 – Agradecimento à Corporação dos Bombeiros Municipais de Alpiarça.
Requerente: Jorge Lucas
Para Conhecimento:
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Ponto 04 – Agradecimento – Centro Infantil da Fundação José Relvas.
Requerente: Centro Infantil da Fundação José Relvas
Para Conhecimento:
Ponto 05 – Agradecimento – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de
Alpiarça.
Requerente: ARPICA
Para Conhecimento:
Ponto 06 – Proposta de Acordo de Pagamento referente a Habitação Social, situada na Avenida da
Casa do Povo, Bloco A, Nº 5.
Município de Alpiarça
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:
Ponto 07 – Proposta de Acordo de Pagamento referente a Habitação Social, situada na Rua Maestro
Virgílio Fortunato Venceslau, Bloco C, Nº 3.
Município de Alpiarça
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:
Ponto 08 – Emissão de Certidão para efeitos de destaque, de uma parcela de terreno situada em
perímetro urbano com a área de 2.125,00 m2, parte integrante do prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial de Alpiarça, sob o Nº 6993.
Município de Alpiarça
Requerente: Paulo Duarte Paulino Sardinheiro
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:
Ponto 09 – Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Mercado Municipal de Alpiarça – Nomeação
de Representantes do Dono de Obra.
Município de Alpiarça
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente informação:
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A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, eram
quinze horas e quinze minutos, que cumprimentou todos os presentes e distribuiu de seguida o
resumo diário de tesouraria, referente ao dia vinte e sete de Junho de dois mil e dezanove, com um
total de disponibilidades de 421.255,73 Euros (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e
cinquenta e cinco euros e setenta e três cêntimos).
O Presidente deu inicio ao Período Antes da Ordem do Dia.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
O Presidente deu a palavra aos Vereadores para colocarem questões de interesse para o Município.
Vereadora Alzira Agostinho
Cumprimentou todos os presentes e apresentou de seguida um voto de pesar, pelo falecimento de
João Rodrigo Batista Feliciano, propondo também um minuto de silêncio, em sua memória.
Presidente
O Presidente disse que tinha também preparado um voto de pesar relativamente ao falecimento
de João Rodrigo Feliciano, mas, como é razoável, tendo sido ele eleito do Partido Socialista na
Assembleia de Freguesia, deu essa deferência à força política que representou. Acrescentou que,
enquanto maioria, associa-se ao voto de pesar, enviando as condolências à família e amigos do
João Feliciano. De seguida colocou o voto de pesar à votação, que foi aprovado por unanimidade.
Cumpriu-se um minuto de silêncio.
Vereadora Alzira Agostinho
Começou por perguntar se já está criada a Associação de Produtores de Melão, se é conhecida a
quantidade de produção de melão e em que termos se está no que diz respeito ao escoamento do
melão. Falou nuns protocolos que foram estabelecidos com empresários que visavam o
escoamento do produto. Perguntou também como está o processo de certificação do melão.
Referiu que no programa da CDU está inscrito como objetivo criar as condições necessárias à
formação de um parque de autocaravanas no concelho e perguntou se já estão criadas essas
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condições e para quando esse parque de caravanas.
Vereador Carlos Jorge Pereira
Cumprimentou os presentes e apresentou o relatório dos serviços efetuados, por administração
direta, durante o mês de Junho, com destaque para a logística e apoios a diversas iniciativas
realizadas no Concelho, para a recuperação da Ponte do Casal Branco e para a colocação da
vedação, no Parque Infantil do Jardim Municipal.
Presidente
Respondeu às questões colocadas. Começou por dizer que no final do mês de Julho terá lugar o
décimo Festival do Melão de Alpiarça, considerando que o primeiro se realizou em dois mil e dez.
Sublinhou que antes nunca tinha havido uma aposta tão diferenciadora na promoção do melão e
da marca “Alpiarça Terra de Melão”, com toda a sua envolvência ao nível económico e
desenvolvimento social e de imagem ou de memória coletiva dos alpiarcenses, ligada à produção
do melão no concelho ou fora dele, em vários outros pontos da região, como Vila Franca de Xira,
Azambuja ou Chamusca, onde, historicamente produziram o melão. Mencionou que foi iniciado o
caminho para a certificação do Melão “Manuel António”, sendo uma especificidade alpiarcense e
afirmou que há uma grande probabilidade de vir a concluir o processo de certificação. Salientou
que esta variedade esteve em risco de desaparecer, por não ser rentável, embora de melhor
qualidade e de melhor sabor, o que fez com que alguns agricultores, para consumo próprio e dos
familiares e amigos, mantivessem a sua produção, embora de forma residual. Esclareceu que o
processo de certificação está a decorrer, pretendendo-se um processo sério, através de instituições
como o Ministério da Agricultura e recordou que esta iniciativa terá de partir de uma Associação de
Agricultores. Em relação ao número de produtores disse que deverá andar à volta dos oitenta a
noventa, uns de menor outros de maior dimensão, entre produtores de melão e também de
melancia, produto este menos falado, mas igualmente de grande qualidade. Recordou que há uns
anos atrás houve um contacto com empresários, ligados à distribuição no norte da Europa e
Inglaterra, que contactaram a Câmara. A Autarquia serviu de intermediária entre os produtores e
os empresários, chegando a haver encontros e reuniões, onde os empresários apresentaram
propostas de exportação de melão, da variedade melão amarelo. Não se tratando do melão
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tradicional produzido pelos alpiarcenses, esta situação implicava a adesão dos agricultores, coisa
que não se veio a concretizar. Registou que a Câmara vai continuar a procurar valorizar, afirmar e
apoiar a produção de melão e os agricultores, dada a importância económica do melão e da
melancia, para além do património histórico e cultural associado. Relativamente ao Parque de
Autocaravanas, disse que Alpiarça vai ter um Parque de Autocaravanas, na mesma linha dos que
foram agora anunciados, tendo sido efetuada a respetiva candidatura. Esclareceu que houve agora
um anúncio de vinte e sete municípios já contemplados, mas a Autarquia está a trabalhar em
conjunto com a Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, no sentido de Alpiarça vir a ter um
Parque. Realçou a sua importância, havendo condições objetivas para a sua implementação, numa
zona como a do Parque de Campismo e da Barragem, elementos de interesse turístico mais
relevantes do que outros locais, onde vão existir pontos de apoio.
Vereador Carlos Jorge Pereira
Disse que este processo foi iniciado em Agosto de dois mil e dezoito, mostrando interesse desde
logo em integrar esta rede de apoio ao autocaravanismo e o feedback que há da Região de Turismo
é que o processo está bem encaminhado.
Vereadora Alzira Agostinho
Solicitou informações sobre o local de implantação do Parque de Caravanas, tendo sido esclarecida
pelo Vereador Carlos Jorge Pereira e pelo Presidente, que disse terem sido indicados dois lugares.
Em relação ao melão, é do entendimento que quando se fala em certificação tem de se falar de
produção. Na questão do Melão Manuel António, com pouca produção, entende que se devia
pensar em criar um programa, com uma liderança forte, para potenciar a criação de mais área, de
forma a produzir mais melão desta variedade. Acha que esta é uma variedade tão nossa, bastando
para tal, olhar para o seu historial. Entende ainda que a saga deste melão devia ser conhecida por
todos e que se devia incentivar a sua produção, de modo a tornar possível a certificação,
considerando que é uma coisa nossa. Acrescentou que devia haver um evento, embora
reconhecendo a importância da Feira do melão, ou a par disso, com uma exposição que desse a
conhecer toda esta vertente cultural ligada ao concelho e porque é que esta cultura é para nós
uma coisa tão cara, que nos toca tanto. Sugeriu a criação de um grupo de trabalho que fizesse a
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recolha da atividade cultural destes aspetos, considerando que nesta região ninguém viveu estas
mudanças e estas migrações para as lezírias e nós temos todas estas vivências, que devíamos
potenciar.
Vereador Carlos Jorge Pereira
Referiu que, na sua opinião os meloeiros, nestes últimos, anos têm-se sentido mais valorizados e o
que se tem tentado fazer, através do Festival do Melão, é valorizar o melão de Alpiarça, seja o
melão branco ou o melão Manuel António.
Presidente
Destacou a presença, por três vezes, da televisão no Festival do Melão, que representa quase duas
dezenas de horas de transmissões diretas de Alpiarça, a falar do melão e a promovê-lo,
entendendo que nunca houve uma forma de promoção do nosso melão, como agora. Fez ainda
referência ao único livro conhecido, sobre a produção de melão e a saga dos meloeiros de Alpiarça,
que foi apresentado recentemente e foi um passo importante para o conhecimento da história do
Melão Manuel António.
Terminado o período de Antes da Ordem do Dia, foram apreciados os pontos constantes da
Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Ponto 01 – Ata para apreciação e votação.
Proposta de Ata n.º 11/2019 - Reunião realizada no dia 14/06/2019
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Considerando que o Presidente seria o único, presente nesta reunião, que poderia votar a Ata,
entendeu-se que esta deveria ser retirada, para discussão e votação na próxima reunião.
A Ata foi retirada.
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Ponto 02 – Solicitação de suspensão de mandato pelo período de 17 a 30 de Junho de 2019.
Requerente: Vereador António Moreira.
Para Conhecimento:
O Presidente informou que o Vereador António Moreira apresentou um pedido de suspensão de
mandato, pelo período de dezassete a trinta de Junho.
Foi dado conhecimento.
Ponto 03 – Agradecimento à Corporação dos Bombeiros Municipais de Alpiarça.
Requerente: Jorge Lucas
Para Conhecimento:
O Presidente apresentou o agradecimento.
Foi dado conhecimento.
Ponto 04 – Agradecimento – Centro Infantil da Fundação José Relvas.
Requerente: Centro Infantil da Fundação José Relvas
Para Conhecimento:
O Presidente apresentou o agradecimento.
Foi dado conhecimento.
Ponto 05 – Agradecimento – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de
Alpiarça.
Requerente: ARPICA
Para Conhecimento:
O Presidente apresentou o agradecimento.
Foi dado conhecimento.
Ponto 06 – Proposta de Acordo de Pagamento referente a Habitação Social, situada na Avenida da
Casa do Povo, Bloco A, Nº 5.
Município de Alpiarça
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:
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O Presidente fez a apresentação da proposta de pagamento do valor da dívida, em trinta e duas
prestações mensais, com isenção do pagamento dos juros de mora. Referiu ainda que a presente
proposta foi analisada pelo Gabinete de Ação Social.
A Vereadora Alzira Agostinho questionou se haviam mais situações pendentes, tendo sido
esclarecido que são só as duas que vêm à presente reunião.
O Presidente colocou de seguida a proposta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Ponto 07 – Proposta de Acordo de Pagamento referente a Habitação Social, situada na Rua
Maestro Virgílio Fortunato Venceslau, Bloco C, Nº 3.
Município de Alpiarça
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:
O Presidente fez a apresentação da proposta de pagamento do valor da dívida, em sessenta e cinco
prestações mensais, com isenção do pagamento dos juros de mora. Referiu ainda que a presente
proposta foi analisada pelo Gabinete de Ação Social.
O Presidente colocou a proposta à votação, que foi aprovada por unanimidade.
Ponto 08 – Emissão de Certidão para efeitos de destaque, de uma parcela de terreno situada em
perímetro urbano com a área de 2.125,00 m2, parte integrante do prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o Nº 6993.
Município de Alpiarça
Requerente: Paulo Duarte Paulino Sardinheiro
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:
O Engenheiro José Portugal esclareceu os objetivos e os pressupostos desta operação de destaque.
De seguida o Presidente colocou o ponto à votação, tendo sido aprovada por unanimidade, a
emissão de certidão para efeitos de destaque, conforme requerido.
Ponto 09 – Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Mercado Municipal de Alpiarça –
Nomeação de Representantes do Dono de Obra.
Município de Alpiarça
Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente informação:
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O Engenheiro José Portugal esclareceu os pressupostos desta operação de nomeação de
representantes do dono da obra.
O Presidente informou que a proposta de nomeação recai sobre a Engenheira Carla Cunha, como
elemento técnico e o representante do Executivo, junto do empreiteiro, será o Vereador Carlos
Jorge Pereira.
O Presidente colocou de seguida a proposta de Nomeação de Representantes do Dono de Obra, da
Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Mercado Municipal de Alpiarça, à votação, que foi
aprovada por unanimidade.
Terminado o Período da Ordem do dia, o Presidente deu a palavra aos Munícipes, dando inicio
ao Período do Público.
PERÍODO DO PÚBLICO
Não houve intervenções.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezasseis horas e
vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos de execução
imediata foi aprovada em minuta, por unanimidade, com todos os efeitos legais a partir desta data.
E eu, Celestino Tomás Pereira Brasileiro, a exercer funções de Secretário do Gabinete de Apoio à
Vereação, a redigi e vou assinar com o senhor Presidente.
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