
 

 

                                         

Exmo. Senhor  

Presidente da Assembleia Municipal do Peso da Régua 

 

 

 

Em cumprimento do disposto na alínea e) do nº 1 do Art.º 53º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, presto a informação escrita da Actividade Municipal no período 

compreendido entre 21 de Setembro e 21 de Dezembro de 2006. 

 

 

1- Reuniões de Trabalho com: 

 

• Presidente do Conselho executivo da Escola Profissional do Rodo (2 

reuniões); 

• Direcção e Comandante Interino do Corpo Activo da Associação 

Humanitária do Bombeiros Voluntários do Peso da Régua (4 reuniões); 

• Gabinete de Gestão de Programas Comunitários da Secretaria de Estado 

da Juventude e Desporto (2 reuniões); 

• Direcção da Associação Desportiva de Godim (2 reuniões); 

• Escuteiros dos Agrupamentos de Godim e Peso da Régua; 

• PROCESL, SA Equipa executiva do Estudo de Impacte Ambiental da Linha 

de Alta Tensão que faz a travessia do Douro próximo da Barragem de 

Bagaúste; 

• Sub-região de Saúde de Vila Real no âmbito do encerramento do Serviço 

de Urgência do Hospital D.Luíz I; 

• Coordenador do GTL (6 reuniões); 

• Equipa da PT que está a fazer o estudo da passagem dos cabos para a 

galeria com visita á própria galeria (3 reuniões); 

• Grupo de Parceiros do Projecto Escolhas; 

• CPCJ (2 reuniões); 

• Instituições do Concelho para realização de um Plano de Actividades da 

Biblioteca; 

• Director da Região Norte e arqueólogo do IPPAR sobre a Fonte do Milho; 

• Agrupamento Vertical de Escolas do Peso da Régua; 

• Associação A2000 com vista a celebração de um protocolo para 2 

estagiários; 



 

• Junta do Turismo das Caldas do Moledo com vista a participação na 

Termatália em Ourense; 

• Direcção do Sport Clube da Régua; 

• Direcção do Clube Caça e Pesca do Alto Douro; 

• Guarda Nacional Republicana; 

• Responsável pelo inquérito do Projecto SIUTEA com vista a elaboração do 

sistema de informação geográfica local; 

• Responsáveis da João Lagos Sport sobre a Volta a Portugal em Bicicleta 

2007; 

• Comissão de acompanhamento do GTL do Peso da Régua; 

• Comissão de Defesa Florestal para a aprovação do Plano de Defesa 

Florestal que apresentamos; 

• Gabinete de Centro de Riscos da Universidade do Porto; 

• Condomínio do edifício Durão; 

• Condomínio do edifício Barretos; 

• Duriense Gás; 

• Conselho Cinegético; 

• Auto viação do Tâmega e GNR; 

• PT e TV Cabo para coordenação de trabalhos; 

• Presidente do Grupo Caixa Nova, Júlio Gaxoso; 

• Associação de Desenvolvimento da Régua; 

• Quaternaire (2 reuniões); 

• Arquitecto da REFER no âmbito de possível intervenção na área da 

estação da Régua; 

• Director dos atravessamentos REFER; 

• Presidentes de Junta e Veterinário sobre os registos de canídeos e 

felídeos; 

• IGAHPE sobre assuntos relacionados com o Bairro das Alagoas (2 

reuniões); 

• IPSS que servem os almoços aos alunos das Escolas do 1º ciclo do Ensino 

Básico; 

• Sr. Governador Civil para discussão da problemática das cheias do Rio 

Douro; 

• Centro da área educativa sobre o encerramento da EB1 de Covelinhas; 

• Presidentes de Junta de Freguesia sobre o Plano e Orçamento; 

• Comissão de Festas em Honra de Stª. Barbara e São Leonardo;  

• Instituto Desporto de Portugal; 

• Secretária de Estado Adjunta e da Saúde; 

• Director de Finanças do Distrito de Vila Real. 



 

 

2- Formalizámos candidatura ao Projecto “Escolhas”;  

 

3- Procedemos ao Arranque do Gabinete Técnico Local , com a assinatura dos 

contratos com os técnicos e uma visita às Caldas do  Moledo; 

 

4- Abrimos procedimento para a Empreitada “Renovaçã o da rede de águas pluviais 

entre os Armazéns do Corgo e o aqueduto junto à lin ha-férrea”; 

 

5-  Recebemos a Secção de Rotary Aviadores na Câmar a Municipal e participamos 

no jantar realizado no Hotel Régua Douro; 

 

6- Apoiámos em parceria com a Sub-Região de Saúde d e Vila Real a 1ª reunião 

“Intervenção multidisciplinar sobre problemas ligad os ao álcool no Concelho do 

Peso da Régua”, na qual também participamos; 

 

7- Realizámos no âmbito do Eixo Atlântico a Comissã o Delegada da Juventude em 

Peso da Régua; 

 

8- Organizámos as Jornadas da Juventude do Eixo Atl ântico; 

 

9- Promovemos uma conferência de imprensa no âmbito  do encerramento do 

Serviço de Urgência do Hospital D. Luíz I; 

 

10-  Promovemos com a Junta de Freguesia de Fontela s uma sessão de 

esclarecimento á população das Caldas do Moledo com  a apresentação da 

equipa do GTL, nomeadamente o seu coordenador; 

 

11-  Organizámos e participámos na Marcha pela Vida  na comemoração da abolição 

da pena de morte; 

 

12-  Organizámos a exposição de pintura “Registo do s Sentidos”; 

 

13-  Iniciámos o curso de informática em parceria c om o IEFP de Vila Real; 

 

14-   Foi aprovada na respectiva unidade de gestão a candidatura para a 

“Reabilitação, Ampliação e Nova Pavimentação do Pav ilhão Gimnodesportivo 

Municipal; 

 



 

15-  Adjudicámos o fornecimento e instalámos os equ ipamentos de ar condicionado 

para as novas 5 salas da Escola Básica N.1 do Peso da Régua; 

 

16-  Elaborámos um estudo com vista a defesa da man utenção do Serviço de 

Urgência do Hospital D. Luiz I; 

 

17-  Apoiámos e colaborámos na acção de rastreio de  hipertensão, diabetes e 

colesterol levada a cabo na cidade do Peso da Régua  em dois pontos distintos; 

 

18-  Promovemos e participámos na reunião da Comiss ão de Protecção Civil; 

 

19- Assinámos com a Escola Profissional de Desenvol vimento Rural do Rodo um 

protocolo no âmbito da manutenção e tratamento das árvores da cidade e 

criação de viveiro de plantas para reposição e subs tituição dos nossos jardins; 

 

20-  Colaborámos na organização e participámos na 1 ª Meia e Mini Maratona do 

Douro Vinhateiro; 

 

21-  Colaborámos na organização e estivemos present es na iniciativa levada a cabo 

em Peso da Régua pela Associação Douro Histórico “C antadouro/Cantadoiro” 

que envolveu os alunos do 1º ciclo e jardins-de-inf ância; 

 

22-  Apresentámos uma candidatura ao Programa Opera cional da Cultura para a 

“Recuperação da Capela das Sete Esquinas e requalif icação da zona 

envolvente”; 

 

23-  Organizámos e participámos em parceria com a J unta de Freguesia de Fontelas 

e o GTL no magusto do GTL em Caldas do Moledo; 

 

24-  Organizámos e participámos no ciclo de conferê ncias do Circulo de Cultura e de 

Desenvolvimento do Alto Douro que se realizou nos P aços do Concelho “250 

anos da criação da RDD” pelo Professor Barros Cardo so; 

 

25-  Concluímos as obras de instalação de mais 5 sa las na EB1 do Peso da Régua, 

nova entrada, cobertura, e requalificação do pavime nto do recreio; 

 

26-  Concluímos a obra de adaptação de espaço na ma nutenção militar para 

instalação do refeitório/sala polivalente da EB1 do  Peso da Régua, bem como 

beneficiação das áreas envolventes ao recinto do po livalente; 

 



 

27-   Procedemos a um levantamento dos prejuízos pr ovocados pela cheia do Rio 

Douro de 25 de Novembro e custos associados em espa ços públicos e 

equipamentos, em propriedades e Habitações particul ares e em parceria com a 

ACIR nos estabelecimentos comerciais; 

 

28-  Abrimos procedimentos para a empreitada da obr a de adaptação do edifício da 

“Alameda dos Capitães Digital”; 

 

29-  Abrimos procedimento para a empreitada da obra  de pavimentação em cubos do 

arruamento junto ao tribunal; 

 

30-  Colaborámos no lançamento do livro “Timor – As  rugas da beleza” do novo 

escritor e cronista do Peso da Régua António José B orges; 

 

31-  Realizámos as Ceias e Almoços de Natal com os idosos do Concelho; 

 

32-  Iniciámos procedimentos para os concursos públ icos e candidaturas aos fundos 

do actual Quadro Comunitário, para as redes complem entares de águas e 

esgotos das freguesias de Galafura e Vilarinho dos Freires; 

 

33- Adjudicámos a empreitada da 1ª fase da reabilit ação do Campo Artur Vasques; 

 

34-  Levamos a efeito a iniciativa da recolha de be ns para distribuição de um cabaz 

de Natal aos mais necessitados; 

 

35-  Abrimos procedimentos para a contratação a ter mo certo de um Engenheiro 

Civil; 

 

36-  Abrimos procedimento e adjudicámos a instalaçã o da iluminação de Natal em 

algumas artérias da nossa cidade; 

 

37-  Organizámos uma exposição do Dr. Salvador Cost a com o tema “O Barco 

Rabelo – Memórias do Rio Douro”; 

 

38-  Realizámos uma visita de trabalho à freguesia de Vilarinho dos Freires; 

 

39-  Iniciámos procedimento para contrato de presta ção de serviços em regime de 

avença de técnico na área de Economia / Gestão / En genharia, para apoiar o 

Município nas áreas da organização e gestão de doss iers financiados pela União 

Europeia e Administração Central; 



 

 

40-  Iniciámos procedimentos para o concurso públic o e formalização da candidatura 

aos fundos do actual Quadro Comunitário para a obra  de “Remodelação do 

Campo Artur Vasques – 2ª fase”;  

 

41-  Realizámos o “Momento de Natal” onde estivemos pres entes em todas as 

Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico e Jardins de I nfância do concelho;  

 

42-  Concluímos o procedimento público da “Obra de concepção / construção do 

edifício sede do Museu do Douro” e adjudicámos a re spectiva empreitada;  

 

43-  Iniciámos a distribuição dos cabazes de Natal aos mais necessitados;  

 

44-  Foi aprovada na respectiva unidade de gestão a cand idatura para a 

“Remodelação e Arrelvamento Sintético do Campo Artu r Vasques”; 

 

45-  Concluímos a obra de Abastecimento de Água e D renagem de Águas Residuais 

à Freguesia de Galafura; 

 

46-  Concluímos todas as obras que estavam em curso  nas Escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico; 

 

47-  Concluímos o projecto base da requalificação d o edificado do Bairro das 

Alagoas; 

 

48-  Concluímos a empreitada do Saneamento das Pedr eiras; 

 

49-  Abrimos Procedimento e adjudicámos a empreitad a de “Vedação com rede da 

zona do campo de Sedielos”;  

 

50-  Abrimos procedimentos para a empreitada da red e de rega dos espaços verdes 

do Bairro das Alagoas;  

 

51- Concluímos a empreitada de pavimentação da estr ada desde a Junta de 

Freguesia de Galafura até ao cruzamento da Santa;  

 

52-  Concluímos a empreitada de pavimentação de cam inho de acesso aos depósitos 

em Canelas;  

 



 

53-  Concluímos a empreitada de rebaixamento e pavi mentação do caminho no Lugar 

das Carrascas em Vilarinho dos Freires;  

 

54-  Abrimos procedimento para a empreitada de “Apl icação de revestimento em 

fachadas do Bairro da Av. Diocese de Vila Real”;  

 

55-  Estamos a colaborar com a ACIR nas iniciativas  de dinamização do Natal do 

Comércio Tradicional;  

 

 

56 - Atribuímos os seguintes subsídios:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57- Foi proposta a atribuição dos seguintes subsídi os:  

 

- Associações de Juvenis 

Agrupamento 21 AEP – Peso da Régua 1000,00 € 

Agrupamento 282 CNE – Godim 1000,00 € 

Agrupamento 324 CNE – Peso da Régua 300,00 € 

Agrupamento 638 CNE - Fontelas 300,00 € 

Agrupamento 840 CNE – Moura Morta 300,00 € 

Agrupamento CNE Loureiro 300,00 € 

Associação Juvenil de Intervenção Cultural (AJIC) 1.200,00 € 

 

* O agrupamento 21 AEP – Peso da Régua e Agrupamento 282 CNE – Godim recebem mais 

700,00 € comparativamente aos restantes pelos pelo apoio prestado na feira do livro. 

 

- Associações de solidariedade  

ARDAD 1.500,00 €  

Associação Desportiva de Godim  5 000,00€ 

Casa do Povo de Fontelas  1 500,00€ 

Casa do Povo de Vilarinho dos Freires  1 500,00€ 

Coral de Nossa Senhora do Socorro  600,00€ 

Clube Caça e Pesca do Alto Douro  10 000,00€ 

Junta de Turismo das Caldas do Moledo – IVA Turístico 8 009,52€ 

Sport Clube da Régua   13 000,00€ 

Sport Clube da Régua – Publicidade 10 000,00€ 



 

Conferência S. Vicente de Paulo de Godim 250,00 € 

Conferência S. Vicente de Paulo do Peso da Régua 250,00 € 

Cruz Vermelha 1.500,00 €  

 

- Associação Recreativa e Organizativa  

Associação Amigos Àbeira Douro 2 500,00 €  

 

 

- Associações Desportivas  

Sport Clube da Régua 5.500,00 €  

União Recreativa Poiarense  400,00 € 

Clube Caça e Pesca do Alto Douro 5.000,00 €  

Clube Amadores de Pesca 500,00 €  

 

- Associações Culturais e Recreativas 

Associação Cultural de Alvações do Tanha 800,00 € 

Associação Cultural do Alto Douro 250,00 € 

Colégio Salesiano de Poiares 2.500,00 € 

Grupo Coral de Nossa Senhora do Socorro 500,00 € 

Grupo Coral Nossa Senhora das Neves 1.500,00 € 

Grupo Coral S. Miguel de Fontelas 250,00 € 

Grupo Coral S. José de Godim 250,00 € 

Grupo Cultural e Recreativo de Vilarinho dos Freires  400,00 € 

Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro” 1.500,00 € 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Godim 600,00 € 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Moura Morta 600,00 € 

Rancho Folclórico de Galafura 600,00 € 

Rancho Folclórico de Loureiro 600,00 €  

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim 1.800,00 € 

Rancho Folclórico e Teatral de S. José de Godim 600,00 € 

Associação Cultural e Recreativa de Vila Seca de Poiares 750,00 € 

Roga D’Arte – Teatro do Alto Douro  600,00 € 

 

 

 

58 - Continuamos a desenvolver as obras: 

   

• Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais à Freguesia de 

Vilarinho dos Freires; 



 

• Extensão de Saúde de Sedielos. 

• Abastecimento de Água e Saneamento Moura Morta – Rodo; 

• Arranjos exteriores do Bairro das Alagoas, inseridos nos Projectos Velhos 

Guetos Novas Centralidades; 

• Renovação da “Rede de águas pluviais entre os Armazéns do Corgo e o 

aqueduto junto à linha-férrea”; 

• Drenagem de Águas Residuais às Freguesias de Sedielos e Vinhós; 

• Pavimentação de caminho no Lugar de Marvão - Loureiro; 

• Instalação de aquecimento central na Escola EB1 N.º 3 de Godim; 

 

 

59- Participamos: 

 

• Procissão em Honra de St.ª Teresinha; 

• Comissão Executiva do Projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades” (3 

reuniões); 

• Homenagem à Galiza promovida pela Delegação da Cultura Norte a qual 

também apoiamos; 

• Cerimónia de Encerramento da Exposição “Jardins Suspensos” da Fundação 

Museu do Douro”; 

• Congresso extraordinário da ANMP em Lisboa; 

• Reunião de trabalho na Associação de Municípios Vale do Douro Norte sobre a 

avaliação do desempenho dos funcionários da Administração Local; 

• Reunião promovida pela ANMP, em Coimbra com a equipa que elaborou o 

estudo “Nova Rede de Urgências”, no qual está previsto o encerramento do 

Serviço de Urgência do Hospital D. Luiz I; 

• Conferência proferida pelo Secretario de Estado do Ordenamento Território 

sobre “Plano Regional de Ordenamento e a sua integração no Plano Nacional 

Planeamento e Ordenamento do Território”; 

• Conferência “Envelhecer em Trás-os-Montes”realizada em Vila Real; 

• Programa “Actualidades” da Rádio Santa Marta sobre o tema “Turismo”; 

• Comissão Delegada do Ambiente da Agenda 21 Local; 

• Serão de debate com os moradores do Bairro das Alagoas sobre as obras de 

reabilitação em curso; 

• Jornadas promovidas pelas Barcelona Ecologia e o Eixo Atlântico no âmbito da 

Agenda 21 Local; 

• Entrevista da Rádio Clube de Armamar sobre Turismo; 

• Feira de Turismo termal – Termatália em Ourense; 



 

• Almoço convívio da secção de pesca do Centro Social e Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal; 

• Reunião do Conselho de Administração do Museu do Douro (2 reuniões); 

• Reunião do Conselho de Administração da AMVDN (4 reuniões); 

• Programa da Rádio Santa Marta sobre o possível encerramento do serviço de 

urgência do Hospital D. Luíz I; 

• Reunião da Comunidade Urbana do Douro na apresentação da 1ª fase do 

estudo técnico que a Quaternaire está a levar a efeito para a definição das 

prioridades estratégicas do Douro no âmbito do QREN (2007-2013); 

• Comissão Delegada das infra-estruturas do Eixo Atlântico; 

• Entrevista do Programa da Rádio Douro Sul sobre Peso da Régua; 

• Reunião com o Sr. Governador Civil acerca do Plano de Protecção Civil 

Distrital; 

• Comissão de análise das propostas para o Projecto de concepção/construção 

do Edifício Sede do Museu do Douro, estando já a empreitada de concepção 

construção adjudicada; 

• Colóquio promovido pelas Águas de Trás-os-montes e Alto Douro sobre a nova 

Lei da Água; 

• Reunião plenária da comissão mista de coordenação do PROT-N  

• Reunião da Comissão Técnica da Agenda 21 (2 reuniões); 

• Seminário sobre tratamento de resíduos sólidos; 

• Debate sobre educação promovido pelo Conselho de Educação; 

• Reunião do Plano Estratégico da Comunidade Urbana do Douro sobre a 

actividade industrial e sobretudo vinícola – “Pólo Tecnológico de vinhos”  

• Reunião sobre Turismo com vista ao Plano Estratégico da Comunidade Urbana 

do Douro; 

• Almoço dos idosos de iniciativa da Junta de Freguesia Poiares;  

• Seminário promovido pelo INH “Por um território sustentável”   

• Congresso das “Denominações de Origem Históricas no Panorama Vitivinícola 

Mundial “; 

• Assembleia-geral da Rota do Vinho do Porto. 

       

 

60- Estivemos Presentes: 

 

• Festa de Encerramento da Actividade de Verão do Clube Caça e Pesca do Alto 

Douro; 

• Conferência “Douro 2015” proferida por Dr.ª Elisa Ferreira; 

• Conferência Regional do Observatório do Emprego e Formação Profissional; 



 

• Apresentação da peça “Douro Sentido” que se realizou no Pavilhão 

Gimnodesportivo; 

• 1º Grande Prémio das Vindimas em Karts; 

• Missa do dia do Idoso inserida na actividade promovida pela Casa do Povo de 

Godim; 

• Evento do Dia Mundial da Música realizado na Casa do Douro; 

• Abertura/Inauguração da Cantina da Escola do 1º ciclo do Ensino Básico em Moura 

Morta; 

• Inauguração das obras de recuperação da Adega das Giestas Negras da Família 

Coimbra de Matos, projecto financiado pelo Programa LEADER +; 

• Entrega de prémios da Regata das Vindimas organizada pelo CCPAD; 

• Jogo de futebol e respectivo convívio das Velhas Guardas da Régua, onde foi 

apresentado o novo equipamento; 

• Apresentação do Livro “O Reguense Carlos Cardoso” realizada na Santa Casa da 

Misericórdia; 

• Comemorações das Bodas de Prata Episcopais do Senhor Bispo D. Joaquim 

Gonçalves; 

• Apresentação do numero especial da revista “Roga” da Associação dos Amigos do 

Museu do Douro; 

• Jantar convívio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da 

Régua no encerramento da época dos fogos florestais; 

• Aniversário da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires; 

• Magusto da Casa do Povo de Godim; 

• Magusto da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Poiares; 

• Magusto organizado pela GNR do Peso da Régua; 

• Aniversário da ARDAD; 

• Magusto da Associação de Moradores do Bairro das Alagoas; 

• Magusto organizado pela associação São João Baptista em Vinhós; 

• Acção de recolha de fundos organizada pela Kids Fashion and Comp. – “Laços 

para a vida”; 

• Tomada de posse do Conselho Consultivo da Escola Profissional do NERVIR; 

• Na carruagem PT nas “oficinas do conhecimento” no âmbito do projecto “PT - 

Escolas – A Aventura do Conhecimento”; 

• Lançamento da obra “Palavras que o Douro Tece” – Antologia literária 

contemporânea, integrado nas Comemorações dos 250 anos da Região 

Demarcada do Douro, o qual também organizamos; 

• Comemorações do 27º Aniversário do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim; 



 

• Lançamento do livro “As margens sacralizadas do Douro através de vários cultos” 

integrado nas comemorações dos 50 anos da região Demarcada do Douro, o qual 

também organizamos; 

• Aniversário do Sport Clube da Régua; 

• Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da 

Régua; 

• Reunião com o Conselho de Fundadores da Fundação do Museu do Douro; 

• Bênção da Imagem de Nossa Senhora da Conceição em Fontelas; 

• Inauguração das novas instalações do pólo da Cruz Vermelha em Peso da Régua; 

• 40º Aniversário do Conjunto Regional Duriense, para o qual também colaboramos 

na organização; 

• Exposição de fotografia – Arquivo da Imagem, que ajudamos a organizar; 

• Festa em Honra Nossa Senhora da Conceição em Travassos – Loureiro; 

• Noite de fados organizada pela ARDAD na Casa do Douro; 

• Ciclo de conferências sobre saúde mental da Associação Cultural e de 

Desenvolvimento do Douro que se realizou no Salão Nobre e para o qual demos 

apoio na organização; 

• Jantar de Aniversário do Clube Caça e Pesca do Alto Douro; 

• Abertura das exposições “Marcos da Demarcação” e “Projectos para o Museu e 

Memória de um Lugar”, com a presença da Sr.ª Ministra da Cultura; 

• Ceia de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da 

Régua; 

• Ceia de Natal da Associação Beneficente de Santa Maria de Sedielos; 

• Festa de Aniversário da Casa do Povo de Godim; 

• Ceia de Natal do Agrupamento 21 dos Escuteiros do Peso da Régua; 

• Bênção da Bandeira da Freguesia de Vilarinho dos Freires; 

• Entrega de prémios do concurso “Arquitectura no Douro”; 

• Entrega dos prémios do concurso “Á Descoberta dos Marcos Pombalinos”, na qual 

participamos. 

 

 

 

Paços do Concelho, 21 de Dezembro de 2006 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves 


