FREGUESIA DE MOIMENTA
MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

EDITAL
Venda de madeira dos baldios da Costa D’além e Areeiro
Júlio Alberto Alves Cerqueira, presidente da Junta de Freguesia de Moimenta, Município
de Terras de Bouro, faz publico que, conforme delegação de poderes na Junta de Freguesia de
Moimenta em administrar os baldios da freguesia, pela comissão de compartes em reunião
realizada em 24/02/2019 e exarada na ata nº 1, de 2019, daquela data, por ter ardido em data
recente, grande parte da madeira do baldio da Costa D’além, se vai proceder à venda de
eucaliptos, pinheiros, mimosas, acácias e outras árvores de nascimento espontâneo, nos
seguintes locais:
1. Madeira que ardeu no baldio da Costa D’além, da parte de cima da estrada que vai
para Gondoriz até limite com aquela freguesia do lado nascente e norte; de poente,
com o Ribeiro do Sótão e de Sul com o rio;
2. Toda a madeira cortada para a construção da ciclovia que se encontra à margem do rio
na Costa D’além;
3. Madeira o montante da ponte de Covas/Gondoriz, entre a estrada e o rio até à
propriedade do senhor Manuel Avelino Araújo;
4. Madeira à margem da estrada até à quinta do Sardão;
5. Madeira no baldio do Areeiro, entre a quinta do Sardão e a Bouça da Paula.
Poderão os interessados, durante o prazo de 30 dias, a contar da data da afixação e
publicação do presente edital, apresentar reclamação por escrito, devidamente fundamentada,
dirigida ao presidente da Junta de Freguesia de Moimenta, Avenida Dr. Paulo Marcelino, n.º 87, 2º
Frente, 4840-100 Terras de Bouro, não sendo aceitas as reclamações apresentadas fora do prazo
estabelecido.
Mais torna público, que fica vedada a todo e qualquer particular, mesmo que seja comparte
nos baldios, o corte, venda, doação ou alienação qualquer tipo de árvore ou lenha nos locais
acima referidos.
Moimenta, 19 de novembro de 2019.
O Presidente da Junta,

Júlio Alberto Alves Cerqueira
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