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EDITORIAL
Caras e caros Terrabourenses!
Esta revista municipal apresenta as atividades e
os momentos mais significativos do Município de
Terras de Bouro no último trimestre do ano de 2016.
Neste período, além da apresentação de
candidaturas aos Fundos Estruturais da Comunidade
Europeia, concretizámos atividades que projetam
e valorizam o nosso Município no país e no
estrangeiro, sobretudo nas áreas da cultura, do
turismo, do desporto, da agricultura e do mundo
rural, divulgando o nosso espólio cultural, ambiental
e tradicional e as nossas potencialidades turísticas e
agrícolas.
Todos reconhecemos a importância da realização
de eventos internacionais em Terras de Bouro
que possam mostrar ao mundo o encanto natural
do nosso território e as nossas extraordinárias
caraterísticas para os desportos e atividades na
natureza, cada vez mais apreciados por pessoas de
todo o mundo. Um desses eventos internacionais foi
o Campeonato do Mundo de Trail, que se realizou
no dia 29 de outubro de 2016 e que trouxe ao nosso
território cinquenta seleções de países de todos os
continentes.

Outro evento desportivo de enorme projeção
internacional foi a III Gerês Maratona, realizada no
dia 4 de dezembro, com a presença de mais de dois
mil atletas.

Além destes acontecimentos desportivos, que
levam o nome de Terras de Bouro e do Gerês a todo
o mundo, internamente concretizamos eventos que
nos dignificam e nos projetam como um município
com história, memória e tradições.
Assim, as Comemorações dos 502 anos da
atribuição da Carta de Foral a Terras de Bouro
pelo Rei D. Manuel I, que decorreram no dia 20
de outubro, assumiram mais uma vez grande
dignidade e importância e orgulharam a maioria dos
terrabourenses.
Para honrarmos quinhentos e dois anos de história,
publicámos duas obras literárias sobre o concelho
de Terras de Bouro. Deste modo, fortalecemos a
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nossa memória coletiva, a nossa história e as nossas
raízes. Nas páginas desta revista daremos conta mais
pormenorizada dessas comemorações.
Para a promoção do nosso mundo rural,
realizamos com grande sucesso da XVI Feira de S.
Martinho, que decorreu na sede do concelho nos dias
7, 8 e 9 de novembro. Assumimos o setor agrícola e
o mundo rural, com as suas tradições e gastronomia,
como vetores fundamentais de criação de emprego
e de melhoria da economia familiar. Temos no nosso
concelho muitas famílias que vivem dos rendimentos
do trabalho na agricultura, pecuária e silvicultura e,
através da Feira de S. Martinho, viram o seu trabalho
reconhecido e valorizado.
O turismo e as atividades agroflorestais
surgem como oportunidades estratégicas para o
desenvolvimento económico e criação de emprego.

Para projetar o nosso concelho e favorecer as
atividades turísticas e agrícolas, apostamos na
sua divulgação através de eventos, como feiras
temáticas, e dos meios de comunicação social. Deste
modo, contribuímos para combater o desemprego
que é o maior problema social que resulta da crise
económica que ainda marca o país.
Além do emprego e do rendimento económico
das famílias, outra grande preocupação das nossas
decisões políticas centra-se na «Ação Social».
Tudo se exige à Câmara Municipal, muito mais
em momentos de crise como aqueles que estamos
a viver, pois é o órgão de poder mais próximo dos
cidadãos.
Conhecemos as dificuldades e o sofrimento de
muitas pessoas e famílias e não ficamos indiferentes.
Apoiamos as famílias carenciadas em diversas
intervenções e áreas, mantemos os apoios sociais
escolares e os apoios à educação, organizamos um
conjunto de atividades lúdicas, culturais e de lazer
com idosos, no âmbito de projetos municipais e
intermunicipais. Realizámos o XVI Convívio Sénior,
no dia 8 de outubro de 2016, que decorreu no
Santuário da Nossa Senhora de Fátima. Tratou-se
de um momento de ação de graças à Virgem Mãe
e de convívio e festa entre as pessoas mais idosas
do nosso concelho que merecem todo o nosso
carinho e reconhecimento pela sua vida dedicada à
comunidade e à família.
O Município, em parceria com as Juntas de
Freguesia de Vilar da Veiga, Rio Caldo e Moimenta,
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promoveu o “ATL de Natal” para as crianças do ensino
pré-escolar e do 1.º ciclo, proporcionando-lhes
gratuitamente várias atividades desportivas, lúdicas
e culturais, bem como o transporte e a merenda
da manhã e da tarde. Esta iniciativa do Município,
que se repete na Páscoa e no verão, com o apoio
das Juntas de Freguesia referidas, é um grande
apoio para os pais que necessitam de trabalhar ou
de cumprir os horários no emprego.
Cumprindo a tradição do Natal, distribuímos
prendas a todas as crianças que frequentam os
jardins de infância e o 1.º ciclo do ensino básico.
Em tempos de crise económica, é fundamental
que se fortaleçam os valores da solidariedade e
da fraternidade e que nenhuma criança se sinta
excluída.
No final do ano de 2016, concretizámos
algumas obras públicas, como a pavimentação em
betuminoso de diversas ruas e estradas do concelho,
entre elas destacamos todas as ruas do lugar de
Santa Eufémia, em Souto, e a estrada municipal de
acesso a Carvalheira. A construção do Parque de

Lazer na sede do concelho, em parceria com a Junta
de Freguesia de Moimenta e o Centro de Saúde de
Terras de Bouro, é um ótimo exemplo da promoção
da qualidade de vida e do embelezamento de espaços
públicos que sempre procuramos concretizar no
nosso município.
Ao iniciarmos o ano de 2017, queremos renovar
o nosso empenho na resolução dos problemas
que afetam a vida das pessoas e contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes.
Desejamos a todos os Terrabourenses um ano
cheio de felicidade.
» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro
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Dia do Município Comemorado em Terras de Bouro

“... O Município de
Terras de Bouro
assinalou a 20 de
Outubro o seu
feriado municipal.
O “Dia do
Município”
simboliza a data
em que, em 1514,
o Rei D. Manuel I
atribuiu a Carta de
Foral às “Terras de
Boyro”...”

O Auditório do Museu da Geira, no Campo do
Gerês, ficou repleto para as comemorações do
Feriado Municipal de Terras de Bouro.
A data de 20 de outubro de 1514, em que,
como é sabido, o Rei D. Manuel I atribuiu a Carta
de Foral a Terras de Bouro, foi devidamente
assinalada com a apresentação pública de duas
obras literárias alusivas à história do concelho.
Perante uma numerosa plateia, o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel, afirmou que “esta é a melhor ocasião
para o reforço e divulgação do património
histórico e cultural do concelho”. Para este facto
contribuíram, sem dúvida, as obras apresentadas:
“Crónicas da Minha Aldeia e do Meu Mundo” da
autoria do Sr. Professor Dr. António Carvalho da
Silva e os “Grandes Hotéis das Caldas do Gerês”
da autoria do Sr. Dr. Vincent Craveiro Martins.
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As comemorações do Dia do Município tiveram
também vários momentos musicais a cargo dos
alunos e respetivo Professor Luís Pinho, da Escola
de Música do Centro Municipal de Valências de
Terras de Bouro.

“Crónicas da Minha
Aldeia e do Meu
Mundo”
Autoria Prof. António Carvalho da Silva
“Grandes Hotéis das
Caldas do Gerês”
Autoria Vincent
Craveiro Martins
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“Feira-Mostra de S. Martinho nas Terras do Gerês”
A Feira-mostra de S. Martinho em Terras de
Bouro, evento que promoveu o concelho e os
seus produtos tradicionais, decorreu entre os dias
11 e 13 de novembro, registando-se uma elevada
afluência de público que teve oportunidade,
ao longo dos três dias do certame, de assistir e
participar num variado conjunto de atividades.
Além de percorrer os cerca de 50 stands
que constituíram a feira e onde estiveram
realçadas as potencialidades de Terras de Bouro,
nomeadamente, ao nível agrícola, gastronómico,
cultural, social e turístico, todos os que nos
visitaram puderam assistir a um workshop sobre
empreendedorismo, ao festival folclórico com
grupos do concelho (Balança e Paradela de
Valdosende) e dois vindos de Vila Verde (Valdreu)
e Amares (S. Vicente do Bico), à tradicional
e muito participada corrida de cavalos, aos
concertos musicais do grupo ROCONORTE e do
cantor Johnny Abreu, à feira à moda antiga e
ainda à realização do tradicional magusto.
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Evento Moda Terras de Bouro - Edição Inverno 2016
O pavilhão municipal de Terras de Bouro esteve
repleto na noite do dia 3 de dezembro para
assistir à passagem de manequins, selecionados
também a partir de castings locais, num desfile
cuja produção esteve a cargo da empresa STRASS
FASHION & EVENTS.
Neste evento, promovido pelo Município
de Terras de Bouro com a parceria da Junta
de Freguesia de Moimenta, o comércio local
teve assim oportunidade de apresentar as
suas criações, vendo também os seus moldes e
opções valorizados no espetáculo que contou,
igualmente, com a colaboração da revista
BGLAM-MAGAZINE.

Destaque ainda para as atuações da Escola
de Ballet Clássico e Contemporâneo - Classe
do Gerês e também para o momento musical
proporcionado pelo cantor Rogério Braga.
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Celebrações de Natal em Terras de Bouro
Coral Sinfónico de Natal Decorreu na Igreja Matriz de Terras de Bouro
A Igreja Matriz de Terras de Bouro encheu,
no passado dia 18 de dezembro, para receber o
tradicional Concerto de Natal da Banda Musical
de Carvalheira. Neste ano, o concerto, além
de sinfónico, contou com a participação do

Iluminação de Natal em Terras de Bouro
O Município procedeu à iluminação natalícia de
edifícios públicos, rotundas e avenidas principais
das duas vilas do concelho, Terras de Bouro e
Gerês, criando um colorido que enriquece o
ambiente e o espírito de Natal.

Orfeão de Terras de Bouro. A Banda e o Orfeão
proporcionaram um excelente espectáculo de
sons e vozes que maravilharam toda a plateia. Os
nossos parabéns às duas instituições culturais e
musicais do nosso Município.
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“Fins de Semana Gastronómicos” a 24, 25 e 26 de Março
Os “Fins de Semana Gastronómicos’, iniciativa
conjunta do Turismo do Porto e Norte de Portugal
e dos municípios que promovem a região
através da gastronomia, terão, mais uma vez, a
participação de Terras de Bouro.
A edição deste ano irá acontecer em Terras de
Bouro nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017 e
vem, novamente, realçar a importância deste
acontecimento na promoção do concelho de
Terras de Bouro e das suas potencialidades
gastronómicas.
As características naturais, patrimoniais e
culturais do nosso concelho, que são um fator

decisivo para a forte procura turística que o
concelho tem vindo a registar, representam,
a par da rica oferta gastronómica, elementos
fundamentais na afirmação do concelho
enquanto destino de excelência na oferta do
turismo de natureza, muito bem complementada
com a diversidade e confeção das iguarias
gastronómicas locais, nomeadamente, o
excelente cozido à Terras de Bouro e a deliciosa
aletria.

Visita a Saint-Arnoult-en-Yvelines
Entre os dias 7 e 9 de outubro, uma comitiva
de Terras de Bouro, composta por cerca de vinte
e cinco pessoas, efetuou uma visita de cortesia e
cooperação a Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Do programa constou uma visita em autocarro
a algumas referências turísticas da capital
francesa como o Palácio dos Inválidos, o Museu
das Forças Armadas e a Catedral “des Invalides”,
percorrendo o Panteão dos Militares, onde
está, além de outros, o sarcófago de Napoleão
Bonaparte. A visita ao Senado foi, igualmente,
um ponto alto desta jornada, onde a comitiva
teve a oportunidade de almoçar no restaurante
dos senadores, além da possibilidade de visitar
o hemiciclo e a sala de conferências, onde está
em exposição uma das poucas cópias originais da
Constituição Francesa.
Saint-Arnoult-en-Yvelines, como é sabido,
regista uma forte implantação de emigrantes
portugueses, nomeadamente, terrabourenses
e, assim sendo, com o desejo de fortalecer ainda
mais as relações amigáveis já existentes, realizou-

se mais esta visita no âmbito do protocolo de
geminação existente entre as duas localidades
e sociedades no âmbito cultural, social e
económico, tendo por objetivo o incremento do
conhecimento de valores e costumes de ambas
as comunidades, contribuindo desta forma para
o fortalecimento dos laços de intercâmbio entre
os respetivos municípios.
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Campanha audiovisual “CIM do Cávado” Vence Prémio de Melhor Filme
A campanha audiovisual “CIM do Cávado”
constituída por 7 filmes (inclui filmes individuais
sobre os 6 municípios da NUT III Cávado: Terras
de Bouro, Amares, Barcelos, Braga, Esposende e
Vila Verde) ganhou o prémio especial de Melhor
Filme da Região Porto e Norte de Portugal no
Festival Art&Tur, evento que decorreu entre os
dias 19 a 22 outubro. Este prémio é uma das mais
importantes distinções da competição nacional
do festival.
Todos os filmes da campanha audiovisual têm
tido grande sucesso nas redes sociais e os 7
filmes em conjunto registaram um total de mais
800.000 visualizações e mais de 25.000 partilhas
no Facebook.
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCcWUHxrGGCCUz4n835o-Blw.

5º Encontro das Romarias do Minho
Realizou-se, no dia 3 de novembro, no Arco
de Baúlhe, Cabeceiras de Basto, o 5º Encontro
das Romarias do Minho que juntou vereadores
e técnicos da área da Cultura dos municípios do
Minho e Alto Minho, bem como representantes
da CIM do Alto Minho, membros das Confrarias e
Comissões de Festas, como é o caso da Comissão
de Festas em Honra de Nossa Senhora dos
Remédios, anfitriã deste encontro.
Braga, Celorico de Basto, Vieira do Minho,
Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Esposende,
Vila Verde, Ponte de Lima e Ponte da Barca foram
alguns dos municípios presentes neste encontro.
Durante esta iniciativa, na qual foi apresentado
o trabalho desenvolvido até ao momento
pela Comissão de Festas em Honra de Nossa
Senhora dos Remédios do Arco de Baúlhe,
foram partilhadas experiências, bem como as
dificuldades sentidas, designadamente ao nível

da inventariação das romarias, sendo também
apontados os caminhos a trilhar para o futuro.
A delegação de Terras de Bouro procura formas
de colaboração com outros municípios, tendo
em vista a concretização da candidatura das
Romarias do Minho, destacando-se a Romaria de
S. Bento da Porta Aberta, ao Inventário Nacional
do Património Cultural Imaterial.
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Terras de Bouro na Comunicação Social
viagens.sapo.pt

O Público
16/10/2016

Diário do Minho
28/10/2016

Celebração dos 502 anos
de foral sob o mote cultural

Diário do Minho
21/10/2016

Diário do Minho
16/11/2016

Diário do Minho
14/11/2016

RTP1
31/10/2016
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Associação Internacional de Federações de Atletismo

O Público
28/10/2016

Diário do Minho
16/10/2016

Correio do Minho
02/11/2016
FUGAS - Público
22/10/2016

Correio do Minho
05/10/2016

www.iaaf.org
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XVI Convívio Sénior do Concelho de Terras de Bouro Juntou
Mais de 950 Participantes

No passado dia 8 de outubro
decorreu mais um Convívio Sénior
do concelho de Terras de Bouro,
acontecimento que juntou cerca de
950 terrabourenses no Santuário de
Fátima.
Do encontro anual, que procurou
proporcionar momentos de convívio,
de partilha, de reflexão espiritual
e de boa disposição a todos os
participantes, fez parte a eucaristia,
na Capela das Aparições em Fátima,
presidida pelo Arcipreste de Terras
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de Bouro, Padre Almerindo Costa,
acompanhado pelo Padre Fernando
Bento e pelo Padre Albino Meireles.
Seguiu-se o almoço convívio onde
todos os participantes puderam
saborear os seus farnéis.
Este convívio das pessoas mais
idosas do nosso município revestese de grande importância para todos
os idosos e, por isso, o município
promove este evento de modo a
valorizar e reconhecer o papel social
das pessoas mais experientes e
sábias de Terras de Bouro.

V Campanha de Recolha de Sangue em Terras de Bouro
Decorreu nos passados dias 16 e 17 de
novembro, na Sede do Centro Municipal de
Valências, em Moimenta e no Pólo do Gerês, a
V companha de recolha de sangue organizada
pelo Centro Municipal de Valências em
parceria com o Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, ação que alcançou ótimos
resultados, tendo obtido um total de 71 colheitas
e 115 inscrições.
Os valores registados foram alcançados com
o contributo de muitos terrabourenses que
se mobilizaram em prol de uma nobre causa
- contribuir para o aumento das reservas de
sangue nos hospitais portugueses.
Graças ao espírito solidário de todos estes
terrabourenses conseguiu-se superar os objetivos
propostos, criando assim motivação para repetir
esta iniciativa futuramente, estando já prevista a
realização de uma nova colheita no mês de abril
de 2017.
O Município de Terras de Bouro agradece a
todos os que doaram sangue nestes dias pois
este seu nobre gesto poderá ajudar a salvar vidas.

“Dia Mundial da Diabetes” Assinalado Com Caminhada no Gerês
Para assinalar o Dia Mundial da Diabetes, o
Pólo do Gerês do Centro Municipal de Valências
realizou, no passado dia 19 de novembro, uma
caminhada no Gerês que reuniu sessenta e cinco
participantes.
Como se trata de uma doença silenciosa que
mata anualmente milhares de pessoas em todo
o mundo, uma vez mais, o Centro Municipal
de Valências promoveu esta atividade que teve
por objeto consciencializar a população para a
problemática que envolve a doença e divulgar
ferramentas importantes para a sua prevenção,
alertando para a necessidade de adotar estilos de
vida saudáveis, para a importância da prática do
exercício físico e para a necessidade de manter
uma alimentação saudável e equilibrada.
Para as pessoas que já sofrem de diabetes,
atividades como esta visam difundir métodos para
melhorar o conhecimento da doença de forma a

compreendê-la e prevenir as complicações que
advêm da mesma.
Durante esta atividade e ao longo da semana,
noutras ações promovidas pelo Centro Municipal
de Valências, foram distribuídas várias dezenas de
folhetos com informações úteis para a prevenção
e tratamento da doença.

Workshop “Pensar como Cientista – Experimento … Logo Aprendo”
O Centro Municipal de Valências
de Terras de Bouro realizou dois
workshops sobre a temática “Pensar
como cientista – experimento…logo
aprendo”, no dia 22 de novembro para
os alunos do Pré-escolar do Gerês e do
1.º Ciclo de Rio Caldo e no dia 28 de
novembro para os alunos do 3.º Ano
do Agrupamento de Escolas de Terras
de Bouro.
Esta atividade abordou temas que
integram a componente letiva definida
para os alunos do 3.º ano, tendo sido
efetuadas diversas experiências de
mecânica simples que envolveram
rodas dentadas, molas e elásticos,
alavancas, balanças, baloiços, etc.
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Projeto Bem Envelhecer III Proporciona Atividades
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer III,
várias instituições de Terras de Bouro e os
restantes parceiros do projeto, contando ainda
com colaboração ativa do Município de Terras de
Bouro, participaram numa atividade em Vieira
do Minho, dinamizada pelo município local, em
colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de
Vieira do Minho.
No dia 26 de outubro e após a receção do
grupo na Casa Museu Adelino Ângelo, decorreu
na Casa de Lamas, também em Vieira do Minho,
uma atividade intitulada “Histórias Musicadas”. O
tema de partida para estas “Histórias Musicadas”
foi a narrativa de amor entre a Laurindinha e o
José, ao qual assistiram cerca de 80 idosos.
Sob o lema “Um dia em Guimarães” foi
efetuada uma visita à “cidade-berço”, atividade
que foi organizada pela ADCL – Associação Para o
Desenvolvimento das Comunidades Locais e pela
Associação Fraterna.
Contando também com a colaboração ativa
do Município de Terras de Bouro, realizou-se
no dia 30 de novembro esta atividade, onde
participaram cerca de 60 pessoas e que se iniciou
com uma visita às instalações da Rádio S. Tiago,
seguida de uma sessão no auditório da VIMÁGUA

e onde foi abordado o tema “A importância da
água na 3ª idade”. Depois do almoço seguiu-se
uma visita ao “Laboratório da Paisagem” e um
breve passeio pelo centro histórico de Guimarães.
É de salientar que a realização destas iniciativas
visa promover o convívio e a socialização entre
os seniores, de forma a garantir o seu bem-estar,
numa dimensão sociocultural, assim como a
vivência de diferentes experiências e alargar o
seu campo de conhecimento em vários domínios.
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Município de Terras de Bouro Distribui Prendas de Natal
nos Jardins de Infância e Escolas de 1º Ciclo

“... O Município
de Terras de Bouro
possibilitou que
centenas de
crianças
terrabourenses
tivessem pelo
menos uma prenda
junto do pinheiro
nesta quadra
festiva ...”

Como vem sendo tradição na quadra natalícia,
o Município de Terras de Bouro, através da Sra.
Vereadora da Educação, Dra. Liliana Machado,
distribuiu as prendas de natal a todas as meninas
e meninos que frequentam os Jardins de Infância
e Escolas do 1º Ciclo do concelho.
Aproveitando as festas de natal que todas as
escolinhas organizam, e como forma de alegrar
ainda mais as mesmas, o Município presenteou
todas as crianças com prendas que foram do
agrado de todos, mais ainda porque as mesmas
foram entregues pelo Pai Natal devidamente
ataviado para o efeito.
A Sra. Vereadora da Educação aproveitou ainda
o momento para endereçar a toda a comunidade
escolar, nomeadamente alunos, professores,
auxiliares e respetivas famílias, os votos de um
Santo Natal e o desejo de um Novo Ano repleto
de saúde e realizações pessoais.
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Município de Terras de Bouro Ofereceu Obras Literárias às Bibliotecas
No dia 26 de outubro, na sede do Agrupamento
de Escolas de Terras de Bouro e na presença
da Vereadora da Educação e Ação Social do
Município, Dr.ª Liliana Machado, e do responsável
do agrupamento local, Dr. Óscar Rodrigues, além
da respetiva equipa de apoio às bibliotecas,
decorreu o momento de entrega da oferta de
obras de educação literária para uso em contexto
escolar.

Terras de Bouro Participa no Programa “5 ao Dia”
No passado dia 19 de outubro decorreu
no Mercado Abastecedor da Região de Braga
(MARB), a primeira sessão do Programa “5 ao
Dia” do ano letivo 2016/2017.
Este projeto, que tem por objetivo a promoção
do consumo diário de cinco frutos e/ou
hortícolas junto das crianças com idade escolar,
é promovido pelo MARB e nos últimos seis anos
abrangeu cerca de dez mil crianças, sendo que,
este ano irá alcançar mais dois mil alunos.
Terras de Bouro foi agora um dos três concelhos
abrangidos (além de Amares e Esposende)
por esta iniciativa, estando assim efetivada a
participação de crianças das escolas do concelho.

Mundial de Trail Decorreu no Gerês

A edição número seis do
Campeonato Mundial de Trail,
que se disputou no Parque
Nacional da Peneda-Gerês,
teve o seu início nas Pontes de
Rio Caldo, em Terras de Bouro,
cerca das cinco horas da manhã
de sábado, dia 29 de outubro.
Em equipas nacionais, a
seleção portuguesa ficou na
quinta posição, quer na prova
masculina, quer na prova
feminina. A França dominou
esta sexta edição, vencendo em femininos e em seleções masculinas,
enquanto a Espanha ganhou em masculinos individuais, através de Luís
Alberto Hernando.
A iniciativa, que contou com colaboração ativa do Município de
Terras de Bouro e de que foi principal organizador o ultramaratonista
Carlos Sá, juntou mais de dois mil atletas de cerca de 50 nacionalidades,
nos concelhos de Terras de Bouro, Montalegre, Ponte da Barca, Arcos
de Valdevez e Braga. Este evento internacional serviu também para
divulgar o património natural de Terras de Bouro.
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Visita à Tenda Sport Village - Campeonato do Mundo de Trail
Os alunos e professores do 5º e 6º ano da EB
de Rio Caldo efetuaram uma visita à tenda “Sport
Village”, estrutura oficial do Campeonato do
Mundo de Trail, evento que decorreu no final de
outubro, em Terras de Bouro.
Esta visita foi acompanhada com um bom
momento
musical
proporcionado
pelas
concertinas do Sr. Agostinho e do Sr. José Manuel,
que tiveram inclusive a oportunidade de ver a sua
atuação registada por uma equipa do programa
televisivo da RTP1 “Portugal em Direto”, presente
no local para fazer uma reportagem, onde
também entrevistaram os alunos da EB de Rio
Caldo.

III GERÊS MARATHON Realizou-se na Vila do Gerês
A 3ª edição do Gerês Extreme Marathon
decorreu no passado dia 4 de dezembro e foi
uma iniciativa da Carlos Sá Nature Events, com o
apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro.
A Gerês Extreme Marathon pretendeu ser uma
maratona sem igual e é única no Mundo!
O percurso foi realizado por inúmeros
concorrentes e amantes desta prática desportiva
em estrada de montanha, no único Parque
Nacional de Portugal, e teve distâncias distintas,
pensadas para diferentes níveis de preparação
física: uma prova de 13 quilómetros, uma de 21
quilómetros e outra de 42 quilómetros.
Correr no Gerês tem sempre em qualquer
altura do ano um encanto especial, mas a paleta
de cores que pintam o Parque Nacional no fim
do outono cria cenários tão deslumbrantes e
arrebatadores, que tornam esta prova tão bela,
quanto dura!
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Acessibilidades
A Câmara Municipal procedeu
à requalificação de ruas e vias
municipais em diversas freguesias:
Balança, Carvalheira, Gondoriz,
Moimenta, Souto e Valdosende. Em
Moimenta, os trabalhos realizados
foram em parceria com a Junta de
Freguesia. Estão previstas mais
requalificações de vias municipais
para o período da primavera e
verão.

Assento - Carvalheira

Sta. Eufémia - Souto

Rua da Rega - Moimenta

Assento - Valdosende

Moure - Balança
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Requalificação de Espaços Públicos
O parque infantil e de
manutenção física, situado
à entrada da Vila do Gerês,
que veio requalificar um local
degradado e de péssima imagem
para quem nos visita, acaba de
ser melhorado pela Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga, ao
colocar nesse parque um baloiço
e um escorrega para diversão
das crianças.
Melhoram assim as respostas
à ocupação dos tempos livres
dos mais jovens.

Bancada Coberta do Grupo Desportivo do Gerês
O Grupo Desportivo do Gerês, com o apoio
financeiro do Município, procedeu à cobertura
de duas bancadas e colocação de cadeiras no
seu recinto desportivo. Após o alargamento
do campo de futebol e da colocação de um

piso de relva sintética, surge agora a cobertura
e colocação de cadeiras nas bancadas, o que
melhora significativamente as condições dos
espetadores dos jogos de futebol quando as
condições atmosféricas sejam adversas.
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Inaugurado Parque de Lazer na Vila de Terras de Bouro
No dia 14 de dezembro foi inaugurado
oficialmente o Parque de Lazer na sede do
Concelho.
Na presença das entidades responsáveis
do Município de Terras de Bouro, da Junta de
Freguesia de Moimenta, do Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) Gerês/Cabreira e da
ATAHCA, além de convidados, restantes autarcas
locais e elementos da assembleia municipal,
decorreu assim a “abertura oficial” deste
importante e salutar espaço de funcionalidade e
embelezamento da freguesia de Moimenta e que
foi construído no âmbito do projeto “Liga-te à
Saúde” (candidatura da Unidade de Cuidados da

Comunidade de Terras de Bouro do ACES Cávado
II -Gerês/Cabreira) premiado pela Missão Sorriso.
Este espaço, que anteriormente não passava
de um local com silvas e que dava uma péssima
imagem a quem passava por perto, está agora
com um aspeto muito agradável, funcional, com
bancos e máquinas de manutenção física que
servirão de apoio à população em geral, bem
como ao Lar de Idosos de Moimenta.
A aposta na recuperação de espaços públicos é
uma prioridade do Executivo Municipal.
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Novo Posto de Transformação no Lugar de Saim - Chorense
No dia 15 de novembro e contando com
a presença do Senhor Vice-Presidente do
Município de Terras de Bouro, Dr. Luís Teixeira,
a EDP Distribuição colocou em exploração um
novo posto de transformação no lugar de Saím,
freguesia de Chorense, para melhorar a qualidade
de serviço do fornecimento de energia elétrica
aos clientes moradores no respetivo lugar de
Saím.
No âmbito desta obra foram investidos 40.000
euros, foi colocado em serviço um posto de
transformação que possui uma potência instalada
de 100kVA, foram construídos cerca de 400 m de
rede de Média Tensão e 320 m de rede de Baixa
Tensão.
Com esta alteração foram melhoradas a
iluminação pública, as tensões, as perdas de
energia e a qualidade de serviço disponibilizada.

Fica também garantida a disponibilização de
potência para a satisfação de novas solicitações
de energia elétrica para esta zona.

Julgado de Paz de Terras de Bouro
Ao completar 13 anos de atividade, o Julgado
de Paz de Terras de Bouro continua a missão e o
propósito de servir os cidadãos na aplicação da
justiça. Tem sido muito procurado para resolver
casos de dívidas, falta de pagamento de rendas,
usucapião, conflitos entre vizinhos e limites de
propriedades, condomínio e outras situações
de incumprimentos de contratos. O custo para
dar entrada das acções continua o mesmo
desde 2002 (€35,00) e muitos processos são
rapidamente resolvidos na fase da mediação ou
pela sentença da Sr.a Juíza de Paz, Dr.a Perpétua
Pereira, que muitas vezes se desloca aos locais
para fazer os julgamentos. Prevê-se a abertura
para breve de mais Julgados de Paz no país e,
nesta data (e durante três meses, encontra-se
até a estagiar no “nosso” tribunal, a Dr.a Daniela
Cerqueira, candidata estagiária a Juíza de Paz).

O horário de funcionamento é das 8:30h às
16:30h de segunda a sexta e para qualquer
informação contacte 253 350 060.
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Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 20 - 29 de setembro

1ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Relatório Semestral do
Revisor Oficial de Contas – Informação do
Primeiro Semestre de 2016;
2ª. Deliberado aprovar a terceira revisão às
Grandes Opções do Plano, Orçamento da
Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual
de Investimentos para o ano de 2016 e
Submetê-la a deliberação da A. Municipal.
EDITAL N.º 21/2016 - 13 de outubro
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 4.059,60 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia da Balança para a obra de
pavimentação de uma rua em S. Pantaleão;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 4.000,00 € + IVA à Junta de Freguesia de
Gondoriz para a obra de abertura de uma
rua no lugar de Guardenha;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 7.225,00 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia de Moimenta para obras de
reparação e alargamento de acessos;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 3.586,00 € + IVA à Junta de Freguesia
da Ribeira para a obra de alargamento da
curva do Pescador;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 5.441,30 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia de Rio Caldo para a obra de
pavimentação do caminho do Sudro;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 5.300,00 € (IVA incluído) à União de
Freguesias de Chorense e Monte para a
obra de pavimentação da curva da Devesa;
7ª. Deliberado aprovar a proposta do
Sr. Presidente da Câmara para atribuir

um apoio financeiro de 3.965,00 € (IVA
incluído) à Junta de Souto para diversas
obras realizadas por essa Junta.
EDITAL N.º 22/2016 - 27 de outubro
1ª. Deliberado emitir parecer favorável
sobre o regime de turnos das farmácias do
concelho;
2ª. Deliberado aprovar por maioria, com
a abstenção dos Vereadores da Coligação
PSD/CDS-PP os “Documentos Previsionais
para o ano de 2017” e submetê-los à
aprovação da Assembleia Municipal.
EDITAL N.º 23/2016 - 10 de novembro
1ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr.
Presidente da Câmara de transferir para
a Junta de Freguesia de Carvalheira o
montante de 2.800,00 € (IVA incluído)
para a 1ª. fase da obra de abertura de um
acesso ao Rio Homem/Praia;
2ª. Deliberado aprovar o protocolo de
colaboração entre o Município de Terras de
Bouro e o Centro Social e Paroquial de Rio
Caldo e ratificar a decisão do Sr. Presidente;
3ª. Deliberado aprovar o protocolo de
colaboração entre o Município de Terras
de Bouro e o Centro Social e Paroquial
de Chorense e ratificar a decisão do Sr.
Presidente;
4ª. Deliberado aprovar a proposta de apoio
financeiro às Coletividades desportivas
com modalidades federadas para o mês de
outubro de 2016 e ratificar a decisão do Sr.
Presidente;
5ª. Deliberado dar início ao processo de
Regulamento do Cartão Jovem Municipal;
6ª. Deliberado aprovar por maioria, com
a abstenção dos dois Vereadores da
oposição a proposta de alteração relativa
aos “Documentos Previsionais para o ano

de 2017” e submetê-los à aprovação da Assembleia
Municipal.

da Câmara de autorizar a transferência de 7.750€ para
a Junta de Vilar da Veiga para obras de pavimentação
de caminhos e recuperação de muros na Freguesia;

EDITAL N.º 24/2016 - 24 de novembro

8ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 150,00 €
para o Centro Social de Souto para apoiar a publicação
do Jornal dessa Instituição;

1ª. Deliberado Aprovar o protocolo de cooperação
entre a Câmara Municipal e a Fábrica da Igreja de Santa
Marinha de Covide;
3ª. Deliberado aprovar a quarta revisão às Grandes
Opções do Plano e Orçamento Municipal e ao Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2016, e
submete-la a deliberação da Assembleia Municipal;
4ª. Deliberado submeter a proposta de Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências
entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia a
deliberação da Assembleia Municipal para efeitos de
retificação da respetiva autorização.
EDITAL N.º 25/2016 - 15 de dezembro
1ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 3.120€ para
a Junta de de Carvalheira para obras de requalificação
e manutenção do Jardim de Infância de Carvalheira;
2ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 5.930,00
€ para a Junta de Freguesia de Cibões e Brufe para
as obras realizadas no espaço exterior do Calvário e
acesso à Igreja Paroquial de Cibões;
3ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 5.000,00 €
para a Junta de Chorense e Monte para a segunda fase
das obras de pavimentação da rua principal de Saim;
4ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 4.520€
para a Junta de Chorense e Monte para as obras de
pavimentação de ruas do lugar de Campos Abades;
5ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 15.503,00€
para a Junta de Freguesia de Moimenta para as das
obras de construção do Parque de Lazer Junto ao
Centro de Saúde de Terras de Bouro;
6ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 3.950,37 €
para a Junta de Freguesia de Souto para as das obras
de pavimentação de arruamento no lugar de Quintães;
7ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente

9ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 200€ para
a Ass. Núcleo Rio Homem para apoiar as despesas
realizadas aquando da Feira de S. Martinho;
10ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 3.000€ para
a Associação “Lírio do Gerês” para apoiar as despesas
realizadas com a XII Subida da Vezeira;
11ª. Deliberado ratificar a proposta do Senhor
Presidente da Câmara relativa ao apoio financeiro às
Coletividades Desportivas com modalidades federadas
para o mês de novembro de 2016;
12ª. Deliberado ratificar a proposta da Senhora
Vereadora, Drª. Liliana Machado, de protocolo de
colaboração entre o Município de Terras de Bouro e o
Centro Social e Paroquial de Moimenta no âmbito do
Banco Local de Ajudas Técnicas;
13ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração
entre o Município de T. de Bouro e a EDP Distribuição,
no âmbito da modernização da iluminação pública;
14ª. Deliberado aprovar a proposta do Executivo
Municipal relativa à revogação do artº. 63º. da Lei nº.
34/2016, de 27 de abril, e dos artigos 3º, 4º. e 5º. da
Portaria nº. 357/2015, de 14 de outubro. Esta proposta
será enviada ao Senhor Primeiro Ministro de Portugal.
EDITAL N.º 26/2016 - 22 de dezembro de 2016
1ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 3.721,00 €
para a Junta de Carvalheira para a obra de abertura de
um acesso à zona de lazer junto ao Rio Homem;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 10.378,29€ à Junta de Chorense e Monte
para a 3ª. fase da pavimentação de rua principal do
lugar de Saim e deliberado ratificar a decisão do Senhor
Presidente de autorizar a transferência de 5.000,00 €
por conta;
3ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
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da Câmara de autorizar a transferência de 4.028,00 €
para a Junta de Freguesia de Cibões e Brufe para a obra
de construção de um muro de suporte ao caminho da
escola no lugar de Gilberbedo;
4ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a cedência de materiais
para obras do telhado da Capela do lugar de Freitas,
Freguesia de Covide;

impermeabilização da sede da Junta de Freguesia;
7ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 1.601,13 €
para a Junta de Freguesia de Rio Caldo para a obra de
reposição da calçada na rua 9 do lugar de Parada;
8ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 5.000,13€
para a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Terras de Bouro para a obra de colocação
de um novo telhado no quartel dos Bombeiros;

5ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 5.867,74 €
para a Junta de Freguesia de Moimenta para a obra
de construção de poça e de muros de suporte para o
alargamento do estradão do Cavacadouro;

9ª. Deliberado autorizar a abertura de uma conta
bancária para transações de Fundos de Coesão;

6ª. Deliberado ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara de autorizar a transferência de 5.000€
para a Junta de Freguesia de Moimenta para a

10ª. Deliberado autorizar a abertura de uma conta
bancária específica para as transações de Fundos
FEDER.

A Assembleia Municipal de Terras de Bouro realizou
a sua quinta sessão deste ano, reunião que decorreu
a 30 de setembro no Salão do Museu de Vilarinho da
Furna.

Municipal sobre Imóveis (0,3%), atendendo ao número
de dependentes do agregado familiar e que permitirá
uma dedução fixa de 20 euros (1 dependente), 40
euros (2 dependentes) ou 70 euros (3 dependentes)
sobre o valor do imposto a pagar.

Antes do período da ordem do dia registaramse, como é hábito, intervenções dos elementos
da assembleia municipal com consequentes
esclarecimentos por parte do Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Joaquim Cracel, sobre variados assuntos
da vida concelhia, nomeadamente: o reforço da
iluminação pública, o anunciado reforço pela tutela
das equipas de sapadores florestais para a área do
PNPG, o balanço da época balnear e respetiva afluência
turística, agradecimentos públicos aos bombeiros e
proteção civil, a possível reposição de freguesias, a
recolha de resíduos, saneamento, equipamentos e
obras municipais, entre outos.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além da
apresentação usual da atividade da câmara municipal,
o destaque foi para a aprovação, por unanimidade,
da redução da taxa a vigorar relativa ao Imposto

Foi também aprovada, por maioria, com os votos
contra da Coligação “Juntos por Terras de Bouro”,
da Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira e
do Presidente da Junta de Freguesia de Souto e
ainda com a abstenção do Presidente da União de
Freguesias de Chorense e Monte, a proposta sobre
a participação variável no IRS. Também por maioria,
foi aprovada a proposta sobre a taxa municipal de
direitos de passagem, que mereceu a abstenção do
representante do Movimento Partido da Terra e, por
unanimidade, foi aprovada a Proposta de Derrama, no
caso de 1,4%. Presente foi também a terceira revisão
às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Receita
e da Despesa para 2015, decorrente da aprovação do
empréstimo contraído e que contempla um reforço de
500.000 euros para o orçamento de 2016. Ainda na
ordem de trabalhos e conforme imposição legal, foi
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dado conhecimento do Relatório Semestral do Revisor
Oficial de Contas.
Por último, a sessão ficou ainda marcada pela
apresentação e aprovação por unanimidade de quatro
votos de pesar.
O primeiro Voto de Pesar apresentado relacionou-se
com o falecimento da Srª Conceição Dores Ribeiro, mãe
do senhor deputado da Assembleia Municipal de Terras
de Bouro eleito pela CDU, Alexandre Pereira, o segundo
Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Carlos
da Rocha Carvalho, funcionário do Município de Terras
de Bouro, o terceiro Voto de Pesar pelo falecimento do
Sr. Joaquim Vieira Martins, colaborador do Município
de Terras de Bouro e o último Voto de Pesar pelo
falecimento da Srª. Professora Maria Venuzina Oliveira
Mendes, tendo-se cumprido um minuto de silêncio em
memória dos falecidos.
A Assembleia Municipal de Terras de Bouro
aprovou, em reunião ordinária, realizada nos Paços
do Concelho a 25 de novembro, os documentos
previsionais que contemplam as Grandes Opções do
Plano e o Orçamento para 2017.
Na sexta e última sessão de 2016 e ainda no
período inicial da sessão, regista-ram-se intervenções
sobre variados assuntos da vida do concelho,
nomeadamente: a demografia, as infraestruturas
municipais, o balanço positivo da Feira de S. Martinho

2017, o turismo, as provas desportivas realizadas no
concelho e o seu impacto, água e saneamento, obras
rodoviárias, entre outros.
Como é hábito e norma, todas as questões
apresentadas foram alvo de respos-ta e consideração
por parte do senhor Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Joaquim Cracel Viana.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além da
apresentação usual da atividade das divisões da
autarquia por parte do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, foi aprovada, por unanimidade, a quarta
revisão às Grandes Opções do Plano, Orçamento da
Receita e da Despesa para o ano de 2016, no valor
de nove mil e quinhentos euros e, por maioria, foi
aprovado, com os votos contra do deputado municipal
do Movimento Partido da Terra e dos deputados
municipais da Coligação “Juntos por Terras de Bouro”,
o Contrato Interadminstrativo de Delegação de
Competências entre a Câmara Municipal de Terras de
Bouro e as Juntas de Freguesia.
Por último, foram apresentados os Documentos
Previsionais para 2017, com um valor de cerca de
8,9M€ de receita e do mesmo valor na despesa,
sendo aprovados por maioria, com o voto contra do
deputado municipal do Movimento Partido da Terra e
a abstenção dos deputados municipais da Coligação “
Juntos por Terras de Bouro”.
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Visita Real às Caldas do Gerês, 1887

Às 16 horas e 30 minutos da tarde chegavam ao Gerês Suas Majestades e Altezas,
sendo esperados pelos Senhores Ricardo Jorge e Paulo Marcelino, pelo Monteiro-mor
da caçada, lugares-tenentes e 12 caçadores devidamente armados e por muito povo.
Queimaram-se as girândolas de foguetes e aclamações entusiásticas acompanharam
os ilustres excursionistas até ao chalé, onde a Família Real se hospedou.
À noite houve vistosas iluminações na estrada, chalés particulares, no Grande Hotel do
Sr. Joaquim José de Mattos Braga e no Hotel Universal de António Joaquim Martins
Ribeiro e de Francisco José da Silva “Botequim”. As eminências do Gerês estavam
também iluminadas por meio de fogueiras, que produziam um efeito fantástico.
in “Grandes Hotéis das Caldas do Gerês”, Vincent Craveiro Martins, pág. 37

