Obras de renovação do
edifício sede
O emblemático edifício sede da Cooperativa vai sofrer uma renovação interior
completa.
A história deste imóvel remonta ao século XVIII, conhecida como “Casa do
Tanque”, parcialmente edificado sobre
a antiga muralha de Barcelos, com estilo de apalaçado, inicialmente destinado
à habitação de uma família fidalga de
Barcelos.
Depois de passar ao longo de várias
gerações pelas mesmas famílias, este
imóvel foi vendido em 1925 ao
Sindicato Agrícola de Barcelos que o
usou como sua sede até ao final dos
anos 30, altura em que se extinguiu. Em
1940 foi fundado o Grémio da Lavoura,
que ocupou este edifício, foram feitas
grandes obras de remodelação e adaptação em 1958, tendo sido colocado o
símbolo heráldico dos Grémios que hoje
vemos na fachada por cima da escadaria de acesso ao varandim.
Desde então tem sido alvo de intervenções pontuais, encontrando-se atual-

mente com um evidente envelhecimento e desadequado das necessidades .
A direção da Cooperativa entendeu há
cerca de dois anos dar início aos projetos de remodelação, que ficaram concluídos no inicio deste ano. Esta intervenção será apenas no interior, preservando e mantendo a sua traça exterior,
não alterando em nada o seu aspeto
atual. As obras terão início em agosto e
decorrerão em duas fases, a primeira no
edifico anexo conhecido como “Casa da
Caseira”, não perturbando o funcionamento dos serviços onde atualmente se
encontram. Na segunda fase, será inter-

Novo Plano Diretor Municipal
Informamos que o novo
Plano Diretor Municipal
(PDM) entrou em vigor
em 14.07.2015, através
do aviso n.º 7722/2015,
publicado em Diário da
República.
Aconselha-se a consultar
o PDM, por forma a tomar conhecimento sobre
a classificação das suas
instalações pecuárias, face ao ordenamento do
território e a possíveis condicionantes.
A Cooperativa Agrícola de Barcelos dispõe de
toda a informação para avaliar a situação das
suas instalações pecuárias e aconselhá-lo sobre
o processo de licenciamento da atividade e edificação.

Movimentação
de Bovinos

vencionada a parte principal, deslocando-se os serviços para a parte remodela
primeiramente. O prazo previsto para a
conclusão é de um ano.
Alertamos os senhores associados para
os incómodos que estas obras possam
causar em virtude da instalação do estaleiro, que ocupará parte do parque de
estacionamento. Pedimos toda a compreensão.
Poderão consultar com detalhe o projeto de arquitetura que se encontra exposto na sede.

Novos
Procedimentos

A partir de 3 de agosto a movimentação de bovinos deverá ser
acompanhada de Guias de Circulação emitidas on-line.
A emissão de guias poderá ser efetuada na Cooperativa (Sede e
OPP), nos serviços veterinários regionais, ou diretamente pelo
produtor na Área Reservada do Portal do IFAP,
A movimentação de animais acompanhados por guias de circulação não emitidas on-line pela Base de Dados SNIRA constitui um
movimento irregular.
Decorrerá nas instalações da Agros
em Argivai, Póvoa de Varzim nos
dias 3 a 6 de Setembro a terceira
edição da Agrosemana. Consulte o
programa em www.agrosemana.pt.

