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Ata n.º 08/2019 da reunião ordinária realizada no dia 16 de abril de 2019 iniciada às 10h30m e concluída às 

12h00m. 
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ABERTURA 

No dia dezasseis do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Vítor 

Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. ----------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 07/2019, da reunião ordinária de 02-04-2019, e da ata nº 

04/2019, da reunião extraordinária de 12-04-2019, oportunamente distribuídas e dispensadas de leitura. ---  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 07/2019, da reunião ordinária de 02-04-2019 e da ata nº 

04/2019, da reunião extraordinária de 12-04-2019. --------------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 12-04-

2019, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 7 195,55€ sete mil cento e noventa e cinco euros e cinquenta e cinco 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 180 590,08€ cento e oitenta mil quinhentos e noventa euros e oito 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa 
e dois cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 131 936,11€ cento e trinta e um mil novecentos e trinta e seis euros e onze 
cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete 
cêntimos 

Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
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Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 
cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 19 874,28€ dezanove mil oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e 
oito cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 72 652,61€ setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois euros e 
sessenta e um cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 
cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 1 334,93€ mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 112,14€ quatro mil cento e doze euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 071,78€ seis mil e setenta e um euros e setenta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 128 206,11€ cento e vinte e oito mil duzentos e seis euros e onze cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 19 701,42€ dezanove mil setecentos e um euros e quarenta e dois 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 478 309,53€ quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e nove euros e 

cinquenta e três cêntimos 
Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 37 483,09€ trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e três euros e nove 

cêntimos 

 

SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS 

MEANDROS DO RIO COURA – PERCURSOS INTERPRETATIVOS AO LONGO DO RIO – FASE 1 – 23/16” – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação de pedido de prorrogação de prazo para a execução da 

empreitada de Meandros do Rio Coura – Percursos Interpretativos ao Longo do Rio – Fase 1 – 23/16”, 

solicitado pela empresa adjudicatária Duque & Duque Terraplanagens Lda, que se transcreve. -----------------  

“Relativamente à empreitada “Meandros do Rio Coura – Percursos Interpretativos ao Longo do Rio – Fase 1 – 

23/16”, adjudicada à empresa Duque & Duque Terraplanagens Lda., a empreitada encontra-se em fase de 

conclusão de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verifica-se a necessidade de prorrogar o prazo de execução da referida empreitada, pelo motivo a seguir indicado: 

- “Tendo em consideração as condições climatéricas adversas surgidas nos últimos dias, o caudal do Rio Coura 

subiu consideravelmente, impossibilitando a execução dos trabalhos em falta”. ----------------------------------------------  

Face ao exposto anteriormente, não se vê inconveniente na prorrogação do prazo de execução da empreitada até 

24 de abril de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se ainda, que a referida prorrogação será concedida a título gracioso, sem encargos adicionais para o 

Dono de Obra. Deste modo, para efeitos de cálculo de revisão de preços, será considerado o cronograma 

financeiro inicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após aprovação, esta decisão deve ser comunicada ao adjudicatário. ----------------------------------------------------------  
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Foi deliberado por unanimidade, autorizar a prorrogação de prazo para execução da empreitada de 

“Meandros do Rio Coura – Percursos Interpretativos ao Longo do Rio – Fase 1 – 23/16”, adjudicada à 

empresa Duque & Duque Terraplanagens Lda., até 24 de abril de 2019, tendo em conta as condições 

climatéricas adversas surgidas nos últimos dias que impossibilitaram a execução dos trabalhos em falta. 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

JURI DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO ATA - CANDIDATURA 2018/19 

PONTO 04: - Apreciação, discussão e votação da proposta do júri de seleção e avaliação das candidaturas 

às bolsas de estudo do município de Paredes de Coura, do ano letivo de 2018/2019. -------------------------------  

“Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, reuniu, nos Paços do 

Concelho de Paredes de Coura, nos termos do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo (doravante RMBEPC), 

o júri de seleção e avaliação das candidaturas. Estiveram presentes Maria José Brito Lopes Moreira, Isabel Maria 

Carlão Policarpo, Sérgio de Sousa Caselhos e Manuel António Barbosa Moreira. Esteve ausente, com justificação, 

Ana Paula Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi iniciada a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------  

Definição de um limite máximo para o montante anual da bolsa a atribuir, por candidato. ---------------------------------  

Relativamente a esta questão, tendo em conta o elevado número de candidaturas e a existência de um valor 

máximo pré-definido para o conjunto das bolsas, o júri deliberou por unanimidade que as bolsas com valor superior 

ao IAS 2019 (€435,76) sofrem uma redução de 10%, sendo que o montante de cada bolsa não poderá ultrapassar 

o valor do salário mínimo nacional para o ano de 2019 (€600).  ------------------------------------------------------------------  

Apreciação das candidaturas a Bolsa de Estudo. -------------------------------------------------------------------------------------  

O júri procedeu à análise dos cinquenta e quatro (54) processos de candidatura apresentados, de que resultou a 

seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cessação de um (1) processo de candidatura:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Cessado por desistência do curso (art.º12, alínea c) do RMBEPC) --------------------------------------------------------------  

Fabiana Rodrigues Barbosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Exclusão de sete (7) candidaturas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) indeferida por não cumprir o critério de seleção relativo ao aproveitamento escolar (art.º 9, número 1, alínea b) 

do RMBEPC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Filipe Fernandes Lima -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vanessa Eiras Barros -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ii) indeferida por não cumprir o critério de seleção relativo ao rendimento per capita do agregado familiar (art.º 9, 

número 1, alínea a) do RMBEPC);---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Severina de Sousa Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

André da Cunha Pinto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláudia Patrícia Gonçalves Almeida ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inês Alexandra Fernandes Venâncio ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mariana de Fátima Barbosa Fernandes --------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Admissão das restantes quarenta e seis (46) candidaturas. --------------------------------------------------------------------  

De seguida, com base nos elementos instrutórios das candidaturas admitidas e de acordo com as regras 

estabelecidas no Regulamento Interno aprovado, procedeu o Júri ao apuramento do montante das bolsas a atribuir 

pelo Município, cujos resultados constam da Lista Anexa 1. -----------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a assinalar, deram-se por encerrados os trabalhos do júri dos quais, para constar, foi lavrada 

a presente ata que vai assinada por todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO I 
BOLSEIRO VALOR EM € 

Adriana Filipa Araújo Soares 487,29 

Adriana Pinto Felisberto 274,31 

Adriano Miguel Pereira da Silva 114,37 

Ana Carolina Rodrigues Nogueira 454,44 

Ana Maria Gonçalves Barbosa 278,08 

Ana Severina de Sousa Pereira Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC); 

Ana Sofia Alpoim da Rocha 187,92 

André da Cunha Pinto Excluído (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC); 

Andreia Sofia Gomes Rodrigues 360,16 

Carolina Lages de Carvalho 406,00 

Cláudia Patrícia Gonçalves Almeida Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC); 

Cláudio José Cunha Pinto 343,92 

Cristiana Filipa Barreiro da Cunha 317,88 

Cristiano Jorge Rodrigues Alves 370,64 

Cristiano José Rodrigues Pereira 487,69 

Daniel Filipe da Cunha Gachineiro 546,63 

David Emmanuel Rodrigues de Barros 459,05 

Eduarda Alexandra Felgueiras de Melo 460,49 

Eliana Gabriela Esteves Veiga 414,65 

Elisabete Cristina Loureiro Fernandes 245,88 

Eva Barbosa Gonçalves da Rocha Pereira 392,65 

Fabiana Rodrigues Barbosa (DESISTIU) Excluída (art.º12, alínea c) do RMBEPC) 

Filipa da Cunha Silva 275,00 

Filipa Mendes de Jesus 285,17 

Flávia de Fátima da Cunha Rodrigues 600,00 

Gabriela de Sá Lira 264,16 

Inês Alexandra Fernandes Venâncio Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC); 

Jéssica Cristiana Pereira Lopes 496,66 

Joana Margarida de Oliveira Gonçalves 442,39 

Joana Margarida Pinto Pereira 135,38 

João Manuel dos Santos Cruz 531,12 

João Pedro Fernandes Lima 559,18 

João Pedro Montenegro da Cunha 409,16 

João Pedro Rodrigues Coutinho 444,56 

Maria da Conceição Pires da Cunha 401,37 

Maria João Araújo Gonçalves 507,22 

Mariana Brandão Bernardo 432,68 

Mariana de Fátima Barbosa Fernandes Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC); 

Mariana Gonçalves Barbosa Montenegro 534,25 

Marta Sofia Sousa Carvalho 437,06 

Nelson Rodrigo Pereira Barbosa 394,84 

Pedro Manuel Barreto da Costa 422,22 
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Ricardo Jorge de Lima Pereira 310,24 

Ricardo Jorge Souto Lages 432,25 

Rui Filipe Fernandes Lima Excluído (art.º 9, número 1, alínea b) do RMBEPC) 

Samuel Amorim Afonso 463,54 

Sandra Cristina Lages Lourenço 422,62 

Sara Isabel Araújo Rocha 428,50 

Sofia Alexandra Pereira Sousa 297,68 

Sónia de Sá Lira 182,88 

Susana Cristina da Cunha Fernandes 448,05 

Suzanna Correia 274,08 

Tatiana Gonçalves Sardinha 340,99 

Vanessa Eiras Barros Excluída (art.º 9, número 1, alínea b) do RMBEPC) 

 -------- ‘Foi deliberado, por unanimidade, homologar a ata do Júri das Bolsas de Estudo, aprovar e mandar 

publicar a lista provisória dos candidatos selecionados que se tornará definitiva se, no prazo de dez dias 

úteis, a contar da afixação, não forem apresentadas reclamações. --------------------------------------------------------  

 -------- Deliberou ainda aprovar a Lista Anexa I, de atribuição de Bolsas de Estudo, no montante global de 

€ 17 775,30 (dezassete mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos) -------------------------------------  

FOLAR AO COMPASSO PASCAL 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de atribuição de um folar ao compasso pascal. 

“Proposta de atribuição de folar ao compasso pascal, no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), assim 

distribuído: € 125,00 (cento e vinte e cinco euros) ao padre; € 15,00 (quinze euros) ao sacristão, e € 10,00 (dez 

euros), a cada um dos ajudantes (pasta, caldeira, campainha e recordações -------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de atribuição de folar ao 

compasso pascal, no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), assim distribuído: € 125,00 (cento e vinte e 

cinco euros) ao padre; € 15,00 (quinze euros) ao sacristão, e € 10,00 (dez euros), a cada um dos ajudantes 

(pasta, caldeira, campainha e recordações).”---------------------------------------------------------------------------------------  

QUEIRAS CARPINTARIA. LDA – CEDÊNCIA DE LOTES NA ZIF 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de protocolo de cedência de lotes na Zona Industrial de 

Formariz, conforme requerimento apresentado por Queiras Carpintaria, Lda, para instalação de unidade 

industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 938, 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Gomes Pereira, adiante designado 1.º outorgante; 

QUEIRAS CARPINTARIA, Lda, NIPC 510 201 911 com sede no Lugar de São Roque, freguesia de Rubiães, 4940 

– 691 RUBIÃES, concelho de Paredes de Coura, representada por José Manuel Castro Cunha, adiante 

denominado 2º outorgante  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

acordam entre si o presente protocolo, nos termos das cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

1ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2.ª Outorgante pretende criar a sua unidade industrial de carpintaria. --------------------------------------------------------  

2.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1.ª outorgante cede à 2ª, para os fins referido na cláusula 1ª, os Lotes 22 a 25 da Zona Industrial de Formariz, 

com a área total 2 700 m2 (dois mil e setecentos metros quadrados) inscritos na matriz predial urbana da 

União de Freguesias de Formariz e Ferreira deste município, sob os artigos 1632, 1634, 1636 e 1638 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura, sob o nºs 488 a 491, respetivamente.  --------------  
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3.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A cedência a que se refere a cláusula 2.ª far-se-á no regime de constituição do direito de superfície 

pelo período de 30 anos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Até doze meses antes do termo do prazo fixado no número anterior, se o superficiário tiver interesse 

em permanecer para além dele, manifestá-lo-á ao primeiro outorgante. --------------------------------------  

3. No prazo de trinta dias, a contar da comunicação a que se refere o número anterior, a câmara 

municipal:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) informará o superficiário da não aceitação da sua pretensão; ou  -------------------------------------------------------  

b) convidará o superficiário para as necessárias negociações. --------------------------------------------------------------  

4ª  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela constituição do direito de superfície, a segunda outorgante pagará ao primeiro o preço simbólico de 0,01 

€ (um cêntimo) por metro quadrado de terreno, no valor total de 27,00 € (vinte e sete euros). ----------------------  

A 2.ª outorgante compromete-se a criar 20 novos postos de trabalho na unidade industrial. ------------------------  

A segunda outorgante pagará ainda a tarifa de urbanização aplicável (art.º 7.º do Regulamento das Zonas 

Industriais), no valor de 2,91 €/m2, relativa à área de 700 m2, infraestruturada pelo primeiro outorgante, no 

valor de 2 037,00€ (dois mil e trinta e sete euros). -------------------------------------------------------------------------------  

5ª  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante só poderá usar o referido terreno para os fins determinados na cláusula 1.ª do presente 

protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2.ª outorgante obriga-se a manter a atividade industrial referida pelo período de duração do contrato, sendo 

motivo de resolução a inatividade da unidade industrial por um prazo que ultrapasse três anos. -------------------  

6.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante obriga-se a iniciar a construção para a instalação da unidade industrial no prazo máximo de 

um ano, a contar da assinatura do presente protocolo e a assegurar a sua entrada em funcionamento no prazo 

máximo de dois anos a contar da mesma data. ----------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante isentará a 2ª do pagamento das taxas de licenciamento das obras, a título de incentivo, ao 

abrigo do disposto no artigo 9.º do Regulamento das Zonas Industriais. --------------------------------------------------  

O 2º outorgante fica obrigado a todos os trâmites legais de licenciamento da unidade industrial. ------------------  

7.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A escritura pública de constituição do direito de superfície será outorgada no prazo máximo de um ano a contar 

da assinatura deste documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o superficiário não cumprir os prazos estabelecidos nas cláusulas 6.ª a 7.ª, a 1ª outorgante notificá-

lo-á da ocorrência da situação de mora e concederá prazo para se pronunciar, nos termos da lei em vigor à 

data. Caso o Município não aceite a justificação apresentada para a mora e não conceda prazo adicional, 

poderá ser deliberada a extinção do direito de superfície, com a consequente reversão do terreno, nos termos 

da cláusula 10.ª.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A 2ª Outorgante obriga-se à instalação de sistemas de redução da poluição em todos os processos de 

fabrico e nas atividades que desenvolver. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os resíduos poluentes que, mau grado, vier a produzir serão convenientemente tratados e eliminados pelo 2º 

outorgante, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, em especial as águas. ---------------------------------  

10.ª ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. O incumprimento de qualquer das obrigações contratuais assumidas pela 2.ª Outorgante, sem prejuízo de outras 

sanções previstas no ordenamento jurídico, constitui fundamento para a resolução do contrato, revertendo o direito 

de superfície para a esfera jurídica da 1ª Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Na situação prevista no número anterior, o devedor poderá adquirir o terreno pagando o preço devido, a valor 

de mercado, referido à data da resolução. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

11.ª ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As partes declaram conhecer o Regulamento das Zonas Industriais, aprovado em 2008 05 19 pela Câmara 

Municipal e em 2008 06 20 pela Assembleia Municipal, que as obriga e aqui se dá por integralmente reproduzido.  

Por assim terem acordado e tal corresponder às vontades das partes, vão outorgar o presente protocolo, de que 

se farão dois exemplares (um para cada parte). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 2019 04 05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de cedência dos lotes 22 a 25 da Zona Industrial de 

Formariz, com a área total 2 700 m2 (dois mil e setecentos metros quadrados) inscritos na matriz predial 

urbana da União de Freguesias de Formariz e Ferreira deste município, sob os artigos 1632, 1634, 1636 e 

1638 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura, sob o nºs 488 a 491, 

respetivamente, a Queiras Carpintaria, Lda, NIPC 510 201 911 com sede no Lugar de São Roque, freguesia 

de Rubiães, 4940 – 691 RUBIÃES, concelho de Paredes de Coura. ---------------------------------------------------------  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDES DE COURA 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de apoio no transporte para realização do projeto 

de "Escola em Viagem - A Pé, Serra da Estrela Acima", a levar a efeito pelo Clube de Campismo e 

Montanhismo do AEPC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O Clube de Campismo e Montanhismo do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura candidatou-se a um 

programa da Movijovem/ Pousadas da Juventude denominado "Programa Social Escolar 5.0 - Escola em Viagem". 

A candidatura a este projeto faz parte do Plano Anual de Atividades, tendo sido solicitado o apoio com o transporte 

por parte da Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A concretização do projeto, que intitulamos "Escola em Viagem - A Pé, Serra da Estrela Acima", dependia do 

resultado do concurso - que ganhamos! - e, necessariamente, do apoio com o transporte por parte da Câmara 

Municipal. Sem esse apoio, muito provavelmente, não teremos condições para realizar as atividades elencadas no 

projeto (visita à Exposição Escher, no Porto; visita ao Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra; e caminhada 

entre Manteigas e a Torre). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O sucesso da candidatura ao concurso consistiu na atribuição de 43 dormidas (incluindo a do motorista) na 

Pousada de Juventude da Lousã (onde pernoitaremos de 11 para 12 de abril, em período de férias da Páscoa - 

esta data foi escolhida para que os alunos não faltassem a aulas) e de Cartões Jovem EYC para todos os 

participantes com idades entre os 12 e os 29. Eventualmente, também, teremos acesso a entradas gratuitas no 

Exploratório de Coimbra (há um número de entradas gratuitas limitado). -------------------------------------------------------  

Esta saída do clube, por depender de um concurso, não estava incluída nas duas atividades em acampamento 

anuais que temos realizado com bastante sucesso (essencialmente formativo) nos últimos cinco anos, para cujos 

custos todos os membros do clube trabalham empenhadamente ao longo de cada ano letivo e que, em si, ainda 

assim, exigem um esforço financeiro não negligenciável por parte das famílias dos alunos (entre elas várias com 

poucos recursos). Neste ano letivo, estão inscritos no CCM 41 alunos (cerca de 10% do universo de alunos do 6.º 

ao 12.º ano do agrupamento, 5 docentes e um auxiliar de ação educativa). ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Paredes de Coura tem apoiado, anualmente, pelo menos, uma das nossas atividades, pelo 

que esperamos a vossa melhor atenção e deferimento desta nossa solicitação. ---------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 600,00 (seiscentos euros) ao 

Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, para apoio no transporte para realização do projeto de 

"Escola em Viagem - A Pé, Serra da Estrela Acima", a levar a efeito pelo Clube de Campismo e Montanhismo 

do AEPC. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ----------------------------------  

ENCERRAMENTO 

 --------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  


