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EDITAL 
 
 

 
--------- Dr. José Artur Fontes Cascarejo, Presidente da Câmara Municipal de Alijó:--------------  

--------- Nos  termos  e  para  efeitos  do  disposto  do  número  1  no  artigo  91º  da  Lei  nº  

5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  torna  públicas  as  deliberações  aprovadas  pelo  Executivo  

Camarário  na  sua  reunião  extraordinária  do  dia  28/05/2009. ------------------------------------- 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Análise de Protocolo com a Adega Cooperativa de Alijó, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade não celebrar o Protocolo. 

Atendendo a que:  

1 – Na segunda-feira, em reunião de câmara extraordinária, este executivo foi 

confrontado com sérias dificuldades financeiras da Adega Cooperativa de Alijó, 

solicitando apoio financeiro no sentido de as suprir. Foi pelo executivo decidido chamar 

ao processo todas as restantes adegas por estar a decorrer um processo de fusão entre as 
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mesmas, partindo do princípio de que os problemas de uma das Adegas interessam às 

restantes. 

2 – Face à urgência e gravidade da situação, foi agendada para o dia 26 às 17:00h, uma 

reunião informal entre o Executivo camarário e a Direcção das Adegas Cooperativas do 

Concelho (Alijó, Favaios e Pegarinhos), da qual não resultou uma posição de consenso 

entre estas, sobre a solução a adoptar face ao problema apresentado. 

3 – Como resultado do processo anteriormente referido, o Executivo agendou nova 

reunião extraordinária que se realizou nesta data, tendo como ponto único a análise de 

um protocolo com a Adega Cooperativa de Alijó, que serviu de base a uma profunda 

reflexão e discussão de todo o executivo, que resultou na ausência de certezas que 

constituiriam condição fundamental para a celebração deste Protocolo. 

4 – Face à gravidade da situação, a Câmara não desiste de procurar uma solução para 

este problema, mas que terá de passar sempre por uma solução consensualizada com as 

três adegas envolvidas no processo de fusão. 

 

 
-------- Para  constar  se  lavrou  o  presente  Edital  e  outros  de  igual  teor  que  vão  ser  

afixados  nos  lugares  públicos  do  costume. -------------------------------------------------------------- 

 

 

Paços  do  Município  de  Alijó, 01 de Junho de 2009 

 

O Presidente da Câmara 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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