ACTA DA 1ª REUNIÃO SECTORIAL DE CONCERTAÇÃO – IGESPAR/ DIRECÇÃO

REGIONAL DE CULTURA NORTE
Assunto: REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

A 1 de Julho de 2011, nas instalações da Direcção Regional de Cultura do Norte (Casa
de Ramalde), pelas 10h30, realizou-se uma reunião sectorial de concertação entre a
Câmara Municipal (equipa do PDM) e representantes da DRCN e do IGESPAR, nos
termos do artigo 14º da Portaria 1474/2007, de 16 de Novembro, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1. Apresentação pela equipa do PDM das peças produzidas relativas à carta do
património arqueológico, respectivo relatório metodológico e nota técnica de
antevisão sobre o “enquadramento do património cultural no âmbito da RPDM de
Celorico de Basto”.
2. Orientações sectoriais da DRCN e do IGESPAR para o processo de RPDM em
curso.

Na reunião estiveram presentes:
·
·
·
·
·
·

Dr. Orlando Sousa, representante da DRCN
Dra. Leonor Pereira, representante do IGESPAR
Arqt.º Teotónio Santos, Presidente da Comissão de Acompanhamento (CCDR-N)
Dr. Peixoto Lima, Representante da C.M. de Celorico de Basto, coordenador da
equipa da revisão do PDM;
Dr. Ricardo Almendra, Consultor da C.M. de Celorico de Basto;
Dr. Pedro Gonçalves, Consultor da C.M. de Celorico de Basto;

1 – Apresentação das peças produzidas
Foram apresentadas pela equipa técnica as seguintes peças produzidas:
a)
b)
c)
d)

Inventário de património arqueológico (versão final).
Carta do património arqueológico (versão final).
Inventário do património arquitectónico (versão de trabalho).
Proposta de enquadramento do património cultural no âmbito da RPDM de
Celorico de Basto (versão de trabalho).

Estes documentos foram alvo de uma breve apresentação por parte dos representantes
do Município que manifestaram o interesse em receber os contributos, no sentido de
realizar eventuais melhorias aos documentos agora apresentados, quer do IGESPAR
quer da DRCN.

2 – Orientações sectoriais da DRCN e do IGESPAR para o processo de RPDM em
curso.
Os representantes do IGESPAR e do DRCN manifestaram a sua disponibilidade para
acompanhar todo o processo e esclarecer eventuais duvidas que possam surgir sobre a
integração do património.
O representante da DRCN, Dr. Orlando Sousa, deu conta sobre algumas preocupações
com os elementos que deveriam constar na carta de condicionantes e aqueles que
deveriam ser representados na carta de ordenamento.
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião.

