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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  

 
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009  

 
 

ACTA Nº 37 
 
 
 
 Aos trinta e um dias do mês de Agosto de dois mil e nove, pelas 19,15 horas, no Auditório 
da Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal do Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

 
1 – Adesão à Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 
 
 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Victor Manuel Barrocas Borrego e pelos 
Secretários Maria Amélia Colaço Fragoso Ludovina das Dores e Simplício Joaquim Guerra Piteira.  

 
 

Feita a chamada verificou-se a falta de: 
 

• Sra. Carla Cristina Monteiro da CDU 
• Sra. Cristina Ruivo da CDU 
• Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU 
• Sra. Dra. Carla Oliveira do PS 
• Sr. Faustino Santos do PS 
• Sr. Dr. José Bracinha Vieira do PSD 
• Sra. Dra. Maria Celeste Oliveira do PSD 
• Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD 

 
 
Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Dra. Ana Teresa Vicente 
• Sra. Vice-Presidente Adília Candeias 
• Sr. Vereador José Charneira 
• Sr. Vereador Adilo Costa 
• Sr. Vereador José Braz Pinto 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
 

Mandato 2005/2009 
         

 
 

 
 

2

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 
• Sr. Vereador Octávio Machado 
 
 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informa que: 
 
• Sr. Faustino Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, justificou ausência 

à sessão de 25/06/2009, tendo a falta sido considerada justificada.  
• Sr. Engº. Carlos Alberto Martins, justificou ausência à sessão de 25/06/2009, tendo a 

falta sido considerada justificada. 
• Sra. Carla Monteiro, justificou ausência à sessão de hoje, por motivos pessoais, tendo 

a falta sido considerada justificada. 
• Sra. Cristina Ruivo, justificou ausência à sessão de hoje, tendo a falta sido considerada 

justificada. Fez-se substituir pelo Sr. José Pato que ainda não se encontra presente. 
• Sr. Dr. José Bracinha Vieira informou, telefonicamente, da impossibilidade de estar 

presente à sessão de hoje pelo que a sua falta é considerada justificada.   
 

 Solicita aprovação em minuta do ponto que irá ser discutido, para poder produzir efeitos 
imediatos.  
 

 Por se tratar de uma sessão extraordinária não haverá lugar à intervenção do público, pelo 
que passa de imediato ao Período da Ordem do Dia.  

 
 
 

 1 – Adesão à Associação Portuguesa para a Diversidade da 
Videira 
 

Sr. Presidente da Mesa, pergunta à Sra. Presidente da Câmara se pretende aduzir alguns 
esclarecimentos à proposta. 

 
Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

 Refere que a Câmara Municipal foi contactada por um representante do Instituto Superior 
de Agronomia e alertada para o tema. Foi ainda convidada a participar nesta Associação, que 
agora se propõe que seja constituída, tendo de imediato sido conquistados para a ideia pelo facto 
da nossa região ter muito a ganhar com a defesa da diversidade das videiras que existem na 
nossa terra. 
 Espera que o espaço para desenvolver este projecto seja o centro experimental de 
Pegões, condição acordada com o próprio Ministério da Agricultura. Informa que integram esta 
Associação muitas entidades, sendo que neste caso, a Câmara Municipal de Palmela é a única 
Câmara a aderir à associação, nesta primeira fase. Foi igualmente convidada a AVIPE 
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(Associação de Viticultores de Palmela) que representa os produtores e as castas que são 
importantes para a nossa região. De resto estão presentes muitas casas do norte do país e, pelo 
que a Câmara Municipal não podia de deixar de participar neste projecto que, obviamente, é muito 
importante para a nossa região. 
 A terminar informa que o acto de constituição desta associação está previsto para o 
próximo dia 03 de Setembro, pelo que se esta assembleia deliberar favoravelmente a proposta, a 
Câmara Municipal e a AVIPE farão as honras da casa recebendo os restantes parceiros aqui em 
Palmela.     

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum membro da Assembleia pretende intervir. 
 
Sr. José Pato da CDU, inicia participação nos trabalhos cerca das 19,21 horas. 
 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes e refere, 

com satisfação, a celeridade e o empenho com que a Câmara aderiu a algo que era incontornável. 
De facto a defesa do seu património impõe-se e fica marcado com esta adesão, pelo que com 
toda a certeza esta assembleia irá votar favoravelmente.  
  

Sr. Carlos Guinote do BE, refere que a decisão da Câmara aderir a esta associação não 
merece do BE nenhuma objecção pela natureza dos seus objectivos. Gostaria no entanto de 
chamar a atenção que o Bloco de Esquerda é, por norma, contra a blindagem dos estatutos e há 
uma alínea que diz que “a admissão de novos sócios, só pode ser por maioria de três quartos da 
assembleia”, situação que não lhe agrada. No entanto tendo em conta os muitos organismos 
oficiais que vão aderir, irá votar favoravelmente a proposta.    

 
Sr. Engº. Carlos Martins do PS, refere que até ao fim do mandato se continuam a 

confrontar com questões menos precisas e de menor qualidade. Refere esta questão para que, 
numa próxima oportunidade, as propostas possam ter um pouco mais de qualidade do ponto de 
vista da sua formulação tendo em conta uma questão tão importante como é o vinho na nossa 
região. 

Solicita esclarecimento relativamente ao que é que a Câmara Municipal de Palmela pode 
acrescentar àquilo que é uma questão técnica, uma questão que já está representada pela nossa 
própria associação.   

 
Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, esclarece que foi a Câmara Municipal de Palmela quem 

indicou a AVIPE e não o contrário, ou seja, a Câmara Municipal de Palmela é que foi contactada 
como instituição para integrar esta associação. Como se pode ver nem todas as instituições são 
directamente ligadas à produção da vinha, e o que aqui se privilegiou foi uma instituição que 
tivesse um papel de reconhecido mérito em torno da promoção, da valorização deste produto 
reconhecendo-se que a Câmara Municipal de Palmela era uma instituição com essas 
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características. Era óbvio que, tendo em conta o que a AVIPE representa para o concelho, a 
Câmara Municipal só poderia indicar esta associação para parceira.        

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD, inicia participação nos trabalhos cerca das 

19,32 horas. 
 
Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

sido aprovada por unanimidade, com 20 votos a favor (13 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD e 1 do BE). 
Aprovado em minuta. 

 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 19,35 

horas do dia 31 de Agosto de 2009, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Amélia 
Colaço Fragoso Ludovina das Dores redigi e subscrevi. 
 
 
 
 

       
Palmela, 31 de Agosto de 2009 




