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EDITORIAL
Caras e caros Terrabourenses!
No mês de abril de 2017, o executivo em
permanência apresentou, em reunião da Câmara
Municipal e em sessão da Assembleia Municipal, os
Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano
de 2016. Estes Documentos foram aprovados por
uma expressiva maioria nos dois órgãos autárquicos
do Município.
Queremos, agora, prestar contas a todos os
munícipes.
A gestão do nosso Município em 2016 assentou
nos seguintes objetivos estratégicos que, desde o
início da nossa gestão autárquica, definimos para o
nosso concelho:
1. Solidificar o equilíbrio financeiro do Município;
2. Promover o emprego e reverter a perda de
população;
3. Melhorar a qualidade de vida;
4. Promover o desenvolvimento económico
do concelho alicerçado no turismo (dinamização
das estruturas municipais e eventos de promoção
turística) e na agricultura (Gabinete de Apoio ao
Agricultor);
5. Dinamizar cada vez mais o nosso concelho em
todas as vertentes: cultura e património imaterial,
educação, desporto, património arquitetónico,
atividades com as Juntas de Freguesia;
6. Melhorar a eficiência dos serviços municipais.

Demonstraremos de seguida a concretização
destes objetivos estratégicos ao longo de 2016.
Relativamente ao equilíbrio financeiro do
Município, devemos referir que o Orçamento
Municipal da Receita e da Despesa para 2016
começou o ano com uma receita prevista de
8.783.019 € e, ao longo do ano, fruto de revisões
ao orçamento, atingiu o montante de 9.743.610 €.
Quanto à execução orçamental de 2016, verificouse uma receita global de 9.093.495 €, a que
corresponde uma taxa de execução de 93,33 %, e
uma despesa global de 9.109.201 €, com uma taxa
de execução de 93,49 %.
As receitas correntes cobradas apresentam um
montante de 7.840.232 € (taxa de execução de
99,78 %), tendo superado em 805.205 € as despesas
correntes que se situaram em 7.035.026 €. Deste
modo, foi cumprido o princípio do equilíbrio corrente
preconizado no Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL), uma vez que as receitas
correntes foram muito superiores ao total das
despesas correntes.
As taxas de execução das despesas correntes e de
capital situaram-se em 95 % e 89 %, respetivamente,
mantendo o rumo de altas taxas de execução que
superaram as dos últimos anos. A diferença registada
entre as taxas de execução das receitas de capital
(68 %) e das despesas de capital (89 %) prova que
utilizámos mais de 800.000 € de receitas correntes
para despesas de capital, o que é muito positivo.
De acordo com as regras previstas no novo Regime
Financeiro das Autarquias Locais, a poupança
corrente situou-se nos 445.197 €.
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As dívidas do Município de curto prazo (dívidas
a fornecedores), no final de 2016, atingiram o
montante de 144.935 € (menos 4.799 € do que em
2015), o que representa um decréscimo de 3 %.
Em 31/12/2016, o prazo médio de pagamento aos
fornecedores era de 44 dias.
As dívidas às instituições de crédito de médio
e longo prazos situaram-se, no final de 2016, em
2.947.587 € (menos 22.903 € do que em 31 de
dezembro de 2015), o que representa uma redução
de 1 % em relação a 2015, mesmo considerando
que o Município utilizou o montante de 324.000 €
do empréstimo de 500.000 € contratado no decurso
de 2016.
Por último, devemos enfatizar que as contas
do Município são auditadas e certificadas por
uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
confirmando a solidez dos Documentos de Prestação
de Contas.
Face ao exposto, é evidente e sólida a
concretização do equilíbrio financeiro do Município.
Mas também nos empenhamos na resolução de
muitos outros problemas, como a falta de emprego
e a melhoria das condições de vida.
O Município de Terras de Bouro vive, desde a
última década do século passado, um sério problema
social: a diminuição contínua da população. Este
problema social está associado sobretudo a dois
fatores: a uma mudança cultural e social, uma vez
que os casais, nos últimos anos e de um modo geral,
optam por ter poucos filhos e à falta de emprego,
sobretudo para os jovens, felizmente cada vez
mais qualificados. A criação de emprego depende
sobretudo da evolução da economia a nível nacional.
As autarquias podem atenuar a falta de emprego,
mas não podem resolver definitivamente o flagelo
social que é o desemprego.
Procurando atenuar este grave problema, em
2016 continuámos a assumir o Turismo como
uma alavanca da economia do nosso Município
e uma fonte de emprego. Para planificarmos e
melhorarmos as atividades turísticas, ouvimos o
Conselho Municipal de Turismo e demos passos na
concretização do “Plano de Valorização dos Recursos
Turísticos do Concelho de Terras de Bouro”. Para
divulgar as nossas potencialidades turísticas e atrair
mais visitantes, estivemos, mais uma vez, presentes
em diversos certames, revistas e jornais regionais,

nacionais e internacionais; continuámos a publicação
da revista turística municipal, em vários idiomas;
participámos e organizámos eventos de divulgação
do concelho; dinamizámos os postos de turismo e de
informação turística do Vale do Cávado, mantendoos abertos todos os dias da semana e prolongando o
horário de funcionamento durante o verão.
Também assumimos a Agricultura como fonte
de emprego e de rendimento familiar e, por isso,
continuámos a manter o dinamismo do Gabinete de
Apoio ao Agricultor que, através de candidaturas,
faz com que centenas de milhares de euros entrem
no nosso Município para apoiar os agricultores e
melhorar a qualidade de vida das suas famílias.
Relativamente a obras municipais, o ano de
2016 foi sobretudo de preparação de projetos e de
candidaturas aos Fundos Estruturais da Comunidade
Europeia em diversas áreas. Contudo, sem
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financiamento comunitário, concretizámos várias
obras, como a reparação de estradas municipais,
a pavimentação em betuminoso de várias ruas e
vias, a requalificação de espaços públicos e demos
o apoio financeiro necessário a inúmeras obras
concretizadas pelas Juntas de Freguesia e por outras
instituições.
O ano de 2016 foi marcado por um grande apoio
às obras e atividades das Juntas de Freguesia, tendo
sido concretizadas transferências financeiras para as
freguesias no montante de 835.448 € para melhorar
acessibilidades, requalificar espaços públicos,
atividades de promoção da educação, turismo,
salubridade, proteção civil, etc.
O órgão executivo municipal também se avalia
pela dinâmica que consegue criar e pelo apoio
que presta aos munícipes. Assim, melhorámos
os apoios à comunidade local através do Centro
Municipal de Valências, com os pólos de Terras de
Bouro, Gerês e Covide, prestando serviços nas áreas
da saúde, educação e cultura, durante todo o ano.
Organizámos e dinamizámos os programas ATL de
verão, natal e páscoa e a colónia de “férias júnior”,
com um vasto programa de atividades de ocupação
de tempos livres para as crianças, durante as férias
escolares, o que é um importante apoio para os
pais que necessitam de trabalhar ou de cumprir os
horários no emprego.
Empenhámo-nos na preservação e na valorização
da cultura, da educação e do ambiente e realizámos
eventos culturais, comemorativos, recreativos e
desportivos.
No domínio da Ação Social, apoiámos as famílias

carenciadas em diversas intervenções e áreas
(habitação, saúde, educação, combate contra
a pobreza, etc.), mantivemos os apoios sociais
escolares e os apoios à educação, organizámos um
conjunto de atividades lúdicas, culturais e de lazer
com os idosos, no âmbito de projetos municipais e
intermunicipais.
Devemos ainda salientar alguns eventos: a Feira
do Cabrito Biológico da Serra do Gerês, a Feira
de S. Martinho, as Festas Concelhias, as provas
desportivas internacionais, entre outros, que nos
permitem afirmar que continuamos a projetar
o nosso Município para patamares de grande
visibilidade, dignidade e prestígio.
Apoiámos as Instituições do concelho, como
a Banda Musical de Carvalheira, os Bombeiros
Voluntários de Terras de Bouro, as Delegações da
Cruz Vermelha, os Centros Sociais e Paroquiais, o
Centro de Solidariedade Social de Valdosende, os
Clubes Desportivos e as Associações Culturais e
Recreativas.
Em suma, ao longo de 2016, fortificámos o
equilíbrio financeiro do Município e concretizámos
atividades que valorizaram o nosso concelho,
sobretudo nas áreas do turismo, da agricultura,
do mundo rural, da ação social, da cultura e do
desporto, divulgando o nosso espólio cultural,
ambiental e etnográfico e as nossas potencialidades
turísticas e agrícolas.
» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro

5

XVIII Encontro Concelhio de Cantares de Natal e Reis

“... O Município de
Terras de Bouro
acolheu o Encontro
Concelhio de
Cantares de Natal
e de Reis que,
pelo 18º ano
consecutivo, juntou
várias coletividades
do concelho ...”

No dia 8 de janeiro, a Igreja Matriz de Terras de
Bouro acolheu o Encontro Concelhio de Cantares
de Natal e de Reis.
O acontecimento, na sua décima oitava edição,
teve a participação de sete grupos que, com
entusiasmo e vivacidade, proporcionaram a
todos os que estiveram presentes uma tarde de
alegria, convívio e fraternidade, sentimentos bem
representativos da quadra natalícia que então se
vivia e que simbolizam também a tradição das
Janeiras.
Participantes na 18ª edição do Encontro
Concelhio de Cantares de Natal e de Reis:
Banda Musical da Carvalheira, Orfeão de Terras
de Bouro, Grupo Coral Infantil de Chorense,
Grupo da Igreja Metodista de Valdosende (Alunos
da Escola Dominical, Grupo de Jovens e o Grupo
“Trevo Alegre”), Grupo Coral de Moimenta,
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Grupo Coral Intergeracional de Souto (Grupo
Coral e Grupo da Catequese) e da Associação
Sociocultural e Desportiva de Paradela.
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Terras de Bouro na Feira Internacional de Turismo - BTL 2017
A Feira Internacional de Turismo (BTL 2017)
teve lugar entre os dias 15 e 19 de março, na
FIL/Parque das Nações, em Lisboa e o Município
de Terras de Bouro esteve presente, mais uma
vez, aproveitando este importante evento de
divulgação de potencialidades turísticas para
promover o concelho.
No dia 15 de março, o stand da Comunidade
Intermunicipal do Cávado, englobado no espaço
da Entidade Regional de Turismo do Porto e
Norte de Portugal, contou com a presença do
ultramaratonista Carlos Sá que procedeu à
apresentação das provas desportivas “PenedaGerês Trail Adventure” e “Gerês Marathon”. Além
disso estiveram disponíveis, durante o evento,
informações sobre a capacidade de alojamento
convencional e rural, as variadas atividades das
empresas de animação turística e a atividade do
concelho e do Parque Nacional da Peneda Gerês,

nas suas diversas áreas: turismo ambiental, ativo,
termal, religioso, cultural, gastronómico e rural.
Nesta que é a maior feira de turismo do
país estiveram mais de 75.000 visitantes que
percorreram um amplo espaço de 37.500m2
e onde estiveram, segundo a organização “
mais de mil empresas e entidades nacionais
e estrangeiras”. Paralelamente ao evento, os
cerca de 1500 profissionais presentes, nacionais
e estrangeiros, promoveram cerca de 3000
reuniões para abordagem dos mais variados
destinos turísticos.
Sublinhe-se, por fim, que o evento consegue,
há já algumas edições, “atrair sobre si os
holofotes” da importante indústria turística
internacional, com os evidentes benefícios daí
inerentes, assumindo, sem dúvida, uma especial
importância e uma excelente oportunidade para
potencializar Terras de Bouro e o Gerês.
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5º Festival de Caminhadas no Gerês com Duzentos Participantes
O evento, consecutivamente considerado
o mais interessante e significativo do género
em Portugal, teve como objetivo principal a
promoção do Gerês enquanto destino turístico,
com condições ímpares para a prática de
atividades de lazer na Natureza.
No final, foi promovido o convívio entre todos
os participantes que chegaram vindos de todo o
país, com a oferta do típico “Caldo no Pote”.

Miguel Abreu

Jorge Coelho

Elisa Neves

Cristóvão Carvalho

A Câmara Municipal de Terras de Bouro
apoiou novamente a realização do Festival de
Caminhadas no Gerês, naquela que foi a sua
quinta edição e que decorreu nos dias 18 e 19 de
março.
A Associação Gerês Viver Turismo organizou
este evento pelo quinto ano consecutivo, em
parceria com cinco empresas de animação
turística que operam essencialmente no destino
turístico Gerês.
Em cada um dos dois dias realizaram-se
três caminhadas guiadas por profissionais
experientes, percorrendo outros tantos trilhos,
cada um deles com características diferenciadas
na zona envolvente ao Miradouro da Pedra Bela
e Vale da Teixeira.
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Festival de Bandas Filarmónicas na Inauguração da Exposição “Memórias
da Banda Musical de Carvalheira”
Com a presença de um vasto público, o Núcleo
Museológico de Campo do Gerês acolheu, a 26 de
março, a inauguração da exposição “Memórias
da Banda Musical de Carvalheira”, acontecimento
abrilhantado pela terceira edição do Festival
de Bandas Filarmónicas de Terras de Bouro. O
espetáculo musical contou com as brilhantes
atuações da Banda Musical de Carvalheira e da
Banda de Música de S. João da Madeira.

Neste dia, a Banda Musical de Carvalheira
comemorou o seu 178º aniversário. A nossa
Banda Musical tem sido, ao longo da sua longa
existência, digna representante do município em
inúmeros eventos musicais e culturais e temse afirmado como a instituição local que mais
contribui para a educação artística e musical
dos nossos jovens. É pois merecedora de todo
o apoio e incentivo por parte da autarquia e de
todos os terrabourenses.
Parabéns à Banda Musical de Carvalheira.
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“Fim de Semana Gastronómico” Decorreu em Terras de Bouro
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, tiveram, mais uma vez, a
participação de Terras de Bouro.

A edição deste ano aconteceu em Terras de
Bouro nos dias 24, 25 e 26 de março e realçou
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.

Dia de S. Valentim Assinalado em Terras de Bouro
A Câmara Municipal de Terras de Bouro
assinalou, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro,
mais uma edição do “Dia dos Namorados”,
proporcionando aos casais interessados uma
visita grátis ao Núcleo Museológico de Campo do
Gerês.
De salientar, igualmente, a promoção do “Dia de
S. Valentim” com um programa alusivo ao “amor”
da responsabilidade de vários empreendimentos
turísticos do concelho.
Foi assim uma excelente oportunidade de
celebrar este período em Terras de Bouro, onde
depois de degustar a nossa excelente gastronomia
e desfrutar da hospitalidade tão acolhedora que
nos caracteriza, todos tiveram oportunidade
de percorrer e constatar tudo o que o Museu
da Geira, o Museu de Vilarinho da Furna e a
Porta do Parque Nacional da Peneda-Gerês têm

também para oferecer: os principais símbolos
representativos do património histórico, cultural,
etnográfico e natural de Terras de Bouro e do
Parque Nacional Peneda-Gerês.
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Semana da Leitura em Terras de Bouro
Com o apoio do Município de Terras de
Bouro e organização da Biblioteca Escolar do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro,
decorreu, entre os dias 24 e 31 de março, um
período especial dedicado à leitura com várias
atividades e onde se procurou despertar nos
nossos alunos, familiares e público em geral, o
“gosto pela leitura”.
Subordinadas ao tema “O Prazer da Leitura”
as ações, que decorreram ao logo da referida

semana, tiveram lugar na sede do concelho,
em Rio Caldo e na vila do Gerês e foram desde
encontros com escritores para apresentação de
obras literárias, a dinamizações de atividades
de leitura, leitura de contos, oficina de escrita,
dramatizações e testemunhos de leitura, sessões
para pais e exposições de trabalhos alusivos
à temática, entre outras atividades lúdicas e
pedagógicas.
A leitura é uma das formas mais eficazes de
promover a cultura e a educação para a cidadania
e por isso deve ser uma atividade valorizada
não só pela escola mas por toda a comunidade
educativa.
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Terras de Bouro na Comunicação Social
National Geographic Portugal
O Amarense
20/01/2017

Diário do Minho
05/02/2017
Correio do Minho
26/03/2017

Diário do Minho
20/01/2017

RTP1
31/10/2016

The travel correspondent from The
Independent. Simon Calder, in Portugal’s
Peneda-Geres National Park
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Mapa do Parque Nacional da
Peneda-Gerês - BTL 2017

Agenda Desportiva do Porto e Norte

Correio do Minho
01/02/2017
Correio do Minho
06/01/2017

Correio do Minho
04/01/2017

Observador
26/12/2016
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Almoço Convívio – Reis 2017 realizado no âmbito do Projeto
Envelhecer a Sorrir em Terras de Bouro

O Município de Terras de Bouro
promoveu, no dia 11 de janeiro,
um almoço-convívio, no âmbito do
período de Reis e da sua simbologia,
com a respetiva entrega de
lembranças comemorativas.
O evento, enquadrado no âmbito
do Projeto Envelhecer a Sorrir, visou
também o início de mais um ano
de ações que procurarão fomentar
atividades sócio recreativas com
todos os Centros Sociais de Terras de
Bouro.
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Estes acontecimentos contribuem
assim para um envelhecimento
saudável, reduzindo o impacto dos
fatores naturais de risco, próprios
da terceira idade. No almoço, que
contou com a presença da senhora
Vereadora responsável pela Ação
Social e Educação do município, Dr.ª
Liliana Machado, participaram cerca
de 80 utentes oriundos dos Centros
Sociais de Chorense, Souto, Cibões,
Moimenta, Rio Caldo, Vilar da Veiga
e Valdosende.

Projeto Bem Envelhecer Promoveu a Solidariedade entre Gerações
Várias instituições concelhias e os restantes
parceiros do programa, contando ainda com a
colaboração ativa do Município, participaram
numa atividade em Amares, ação enquadrada no
âmbito do Projeto Bem Envelhecer.
No dia 27 de fevereiro, os cerca de 108
participantes e após a gentil receção na Quinta
Lago dos Cisnes, tiveram oportunidade de assistir
a uma atuação de um grupo de dança constituído
por crianças, seguida de uma aula de mobilidade
acompanhada de música popular.
Já depois do almoço, que teve lugar no espaço
do XV Festival das Papas de Serrabulho de
Amares, aconteceu um momento musical e logo
após um divertido desfile de máscaras.
O reviver de tradições e costumes, promovendo
o convívio e a comemoração do Carnaval,
assim como a socialização entre os seniores das
diferentes instituições, contribuiu assim para
mais um momento de bem-estar
É de salientar ainda que a realização destas
iniciativas visa o incentivo à motricidade e à
atividade física de forma regular e moderada.

Bem Envelhecer IV Proporcionou Atividade “Mente sã em corpo são”
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer IV, várias
instituições de Terras de Bouro e os restantes
parceiros do programa participaram numa ação
em Vila Verde.
No dia 16 de março, os cerca de 89 participantes
e após a receção no Centro Social de Cervães,
tiveram oportunidade de participar numa aula
de ginástica sénior e já depois do almoço, que
aconteceu no espaço da Escola Profissional “Amar
Terra Verde”, ocorreu um divertido e interessante
momento promovido pela cooperativa Quinta do
Saber denominada “brincadeiras de crianças”.
É de salientar ainda que a realização destas
iniciativas visa promover e apoiar o contacto e a
solidariedade entre as diferentes gerações, assim
como incentivar e desenvolver a motricidade e a
atividade física.

A organização do evento, que contou também
com a colaboração ativa do Município de Terras de
Bouro, esteve a cargo do Centro Social Paroquial
de Cervães, com o apoio da Escola Amar Terra
Verde e da Cooperativa Quinta do Saber.

Centro Municipal de Valências Assinalou o Dia dos Namorados
Como forma de comemorar o Dia dos
Namorados, o Centro Municipal de Valências de
Terras de Bouro presenteou os munícipes locais
com pequenas lembranças alusivas à temática,
executadas manualmente pelas colaboradoras
do referido Centro de Valências.

Esta iniciativa visou não só assinalar o Dia
dos Namorados, mas também e sobretudo
sensibilizar e estimular as pessoas para a
importância da partilha da amizade, do carinho
e do amor, sentimentos que não podem faltar na
base de qualquer relação pessoal e social.
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Sessão sobre a “A vida nos Oceanos, Rios, Ribeiros e Lagoas”
O Centro Municipal de Valências de Terras de
Bouro realizou, no dia 17 de março, um workshop
sobre a temática “A vida nos Oceanos, Rios,
Ribeiros e Lagoas – Causas e Consequências da
Poluição”.
A sessão, que se destinou aos alunos 1.º e
2.º ano do Agrupamento de Escolas de Terras
de Bouro, teve por objetivo demonstrar que
a água é fundamental para a vida no planeta e
que, por isso, manter uma boa qualidade da
água (água potável) deve ser uma das principais
preocupações da sociedade. O uso irracional e a
poluição de rios, oceanos, mares e lagos, podem
ocasionar, muito em breve, a falta de água
potável, caso não ocorra uma mudança drástica

na forma como o ser humano usa e trata este
bem tão precioso.
Durante a atividade as crianças foram
sensibilizadas para os principais fatores de
poluição dos rios, mares, lagos e oceanos,
designadamente a poluição e contaminação por
produtos químicos, esgotos, lixo, etc.
Por fim, explicou-se e frisou-se o facto de
milhões de pessoas no mundo não terem acesso
a água potável, ficando por isso expostas a
diversas epidemias e doenças como a diarreia,
leptospirose, esquistossomose, hepatite e febre
tifoide, que matam mais de 5 milhões de pessoas
por ano em todo o mundo.
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Aulas de Jiu-Jitsu e Submission em Terras de Bouro
O Centro Municipal de Valências de Terras
de Bouro informou todos os interessados que,
no âmbito de um Protocolo de Colaboração
estabelecido com o Mestre Luciano Azevedo,
procedeu à cedência do Espaço Multiusos deste
centro municipal de valências para a realização
de aulas de Jiu-Jitsu e Submission, destinadas a
crianças, homens e mulheres.
O Mestre Luciano Azevedo, faixa preta (3.º
Grau) é formado pela Matriz da Nova União do
Rio de Janeiro, tendo sido discípulo do Mestre
André Pederneiras.
As aulas tiveram início no passado dia 2 de
fevereiro de 2017 e decorrem às terças-feiras e
quintas-feiras das 20:00h às 21:00h, no Centro
Municipal de Valências.

Os interessados em frequentar estas aulas
poderão obter mais informações e proceder
à inscrição junto do Mestre Luciano Azevedo,
através dos seguintes contactos:
Tlm: 919631617
E-mail: jiujitsuemportugal@gmail.com

Terras de Bouro assinalou o Dia Internacional da Mulher
Como forma de comemorar o Dia Internacional
da Mulher, o Centro Municipal de Valências
de Terras de Bouro presenteou as mulheres do
concelho com pequenas lembranças, executadas
manualmente pelas colaboradoras desse Centro.
Foram também realizadas ao longo de todo o dia
sessões de quiromassagem que proporcionaram
às participantes verdadeiros momentos de
descontração e relaxamento.
Apesar de atualmente em muitos países não
existir qualquer diferença entre um homem e
uma mulher, a prática mostra-nos claramente que
ainda persistem muitos preconceitos em relação
ao papel da mulher na sociedade, tendência
que iniciativas como esta pretendem contrariar.
Lamentavelmente existem ainda vários países
que continuam a perpetrar violações chocantes
de direitos fundamentais das mulheres, de
que são exemplo a mutilação sexual feminina,

os casamentos forçados, a violência sexual e
psicológica, as desigualdades laborais e sociais,
as desigualdades no acesso à educação, entre
outras violações.
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Promoção da Qualidade de Vida
Piscina e Ginásio Municipal
Desde a sua abertura ao público que a Piscina
e o Ginásio Municipais foram assumidos como
valências de grande impacto social e promotoras
da qualidade de vida. Julgamos que ninguém
duvida de que a piscina e o ginásio são geradores
de despesa corrente para o Município e só se
justifica o seu funcionamento pelo valor social
que representam. Na verdade, estas estruturas
municipais promovem a qualidade de vida de
quem as frequenta, mas apresentam um enorme

Acessibilidades
A existência de boas acessibilidades é
fundamental para a melhoria da qualidade de vida.
Por isso, o Município tem vindo, paulatinamente,
a proceder à pavimentação em betuminoso de
diversas vias e ruas do concelho. Desta vez foi
a freguesia de Moimenta a contemplada com a
melhoria do pavimento de diversas ruas, fruto
de uma parceria entre o Município e a Junta de
Freguesia que proporcionou um investimento
global de 79.000 euros.

encargo financeiro para o Município, com um
défice anual que ronda os oitenta mil euros.
De modo a minimizar o desequilíbrio financeiro
destas valências sociais, apelamos a todos os
munícipes que utilizem a piscina e o ginásio
municipais, porque promovem a sua saúde e o
seu bem-estar e valorizam as respostas sociais
que o Município oferece, contribuindo para a sua
manutenção no futuro.

Cortejo Carnavalesco Animou e Coloriu as Ruas da Vila de
Terras de Bouro

“... O desfile de
Carnaval contou
com a presença
de mais de 650
participantes que
deram asas à sua
imaginação e
permitiram que o
numeroso público
presente assistisse
a um espetáculo
animado que coloriu
as ruas da vila de
Terras de Bouro ...”

A 24 de fevereiro, o tradicional desfile de
Carnaval em Terras de Bouro, evento organizado,
como tem sido hábito, pelo Município de Terras
de Bouro e pelo Agrupamento de Escolas local,
registou uma notável presença de populares que
assistiram nas ruas da sede do concelho ao corso
alegórico.
De uma forma irreverente, própria da quadra
e com muita animação, o evento pautou-se
pela imaginação dos “trajes” e forte adesão da
comunidade escolar, envolvendo um elevado
número de figurantes que deram corpo, alegria e
muita vivacidade ao Carnaval de Terras de Bouro.
O desfile, que terminou no Largo Padre Martins
Capela, contou com a presença de cerca de 650
participantes, jovens e crianças das escolas do
concelho, incluindo também a participação do
CAO de Souto e ainda dos Centros Sociais de
Chorense, Cibões, Covide, Souto, Moimenta e do
Centro de Solidariedade Social de Valdosende.
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DIVERSOS

Município de Terras de Bouro Agraciado com Prémio de
Mérito pela CONFAGRI

No âmbito da Campanha de 2016 de receção de
Candidaturas do Pedido Único das Ajudas e Parcelário/
Aplicação da PAC e como forma de reconhecimento pelos
seus serviços, informamos com o devido enaltecimento
que o Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município de
Terras de Bouro foi reconhecido com o Prémio de Mérito
pela Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas
do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI).
A atribuição do prémio decorreu durante o Encontro
Nacional de Técnicos, promovido pela CONFAGRI nos
passados dias 27 e 28 de janeiro, no Vimieiro.
Este galardão vem atestar o exelente trabalho do
município a favor dos nossos agricultores e da promoção
da agricultura.
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Gabinete de Apoio ao Agricultor proporcionou no Salão Nobre colóquio
destinado aos agricultores de Terras de Bouro
Depois de Carvalheira e Rio Caldo, decorreu
a 6 de março, na câmara municipal, mais uma
das três sessões destinadas a prestar apoio e
esclarecimento aos agricultores do concelho,
fundamentais para uma boa gestão da atividade
agrícola.
Perante uma numerosa plateia, já que estiveram
presentes muitos agricultores e interessados, o Sr.
Engenheiro Domingos Godinho da Confederação
Nacional das Cooperativas Agrícolas do Crédito
Agrícola de Portugal, CCRL (CONFAGRI), prestou
as mais diversas e detalhadas informações,
assim como esclarecimentos de dúvidas sobre
os seguintes assuntos: o regime de pagamento
base; o pagamento ecológico – greening; o
pagamento redistributivo; o apoio aos Jovens
Agricultores; os pagamentos ligados à produção

(vacas leiteiras, aleitantes e ovelhas e cabras);
o regime da pequena agricultura; as medidas
agroambientais (agricultura biológica, produção
integrada, outras) e ainda a manutenção da
atividade agrícola em zona desfavorecida.

A EDP Distribuição - Direção de Redes e Clientes Norte Reforça Parceria
com o Município de Terras de Bouro
A EDP Distribuição por intermédio do Sr. Diretor
de Redes e Clientes Norte, Eng. Mário Guimarães,
e o Sr. Presidente do Município de Terras de
Bouro, Dr. Joaquim Cracel, assinaram o protocolo
referente à revisão do anexo I do Contrato de
Concessão das Redes em Baixa Tensão, o que
trará acrescidas vantagens para o município,
possibilitando que a expansão e remodelação
da rede de iluminação pública se faça com
recurso à tecnologia LED. Tendo o município uma
candidatura aprovada com Fundos Europeus para
a Eficiência Energética no valor de 350 mil euros,
foi acordada uma parceria com a EDP Distribuição
para a sua execução/implementação.
A ocasião foi ainda aproveitada para referir que
a EDP Distribuição irá investir durante o ano de

2017 uma verba de 250 mil euros no concelho,
destinados à expansão e remodelação da rede
de Média Tensão, automação e telecomando,
construção de novos postos de transformação e
remodelação de rede de baixa tensão.
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FESTAS CONCELHIAS
em Honra de

S. BRÁS
TERRAS DE BOURO
Festival Folclórico

3 a 7 de agosto de 2017

Corrida de Cavalos

Hélder Baptista

THE GIFT
Banda Fil. Arcos de Valdevez

Pauliteiros Malhadas
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No passado dia 17 de fevereiro, a Assembleia
Municipal de Terras de Bouro realizou a sua primeira
sessão ordinária de 2017.
Ainda antes do período da ordem do dia,
registaram-se intervenções sobre variados assuntos,
nomeadamente, processos administrativos municipais,
apoios sociais, transportes concelhios, turismo,
provas desportivas, vias municipais e consequente
investimento, entre outros. Estes e outros assuntos
mereceram, como é hábito, a intervenção do Senhor
Presidente da Câmara Municipal para declarações e
eventuais esclarecimentos.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além
da apresentação usual da atividade e das contas
do Município, cujos valores eram, em operações
orçamentais até dia 6 de fevereiro, de 756.512,27 euros
e da despesa, também em operações orçamentais,
efetuada até à mesma data, de 732.931,98 euros. Além
da aprovação, por unanimidade, da “Primeira revisão
às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Receita
e da Despesa para o ano de 2017”, decorrente de uma
correção das verbas provenientes do Orçamento de
Estado para 2017 e que originará um acréscimo ao
orçamento municipal no valor de 65.337,00 euros,
foram também apresentados para conhecimento
da assembleia municipal os seguintes documentos:
Declaração a que se refere a alínea a) nº.1 artigo 15.º
LCPA – Compromissos Plurianuais; Declaração a que se
refere a alínea b) nº.1 artigo 15.º LCPA – Pagamentos
em atraso e Declaração a que se refere a alínea b) nº.1
artigo 15.º LCPA – Recebimentos em atraso.
O final da sessão ficou marcada pela apresentação,

pelo deputado municipal e representante da Coligação
“Juntos por Terras de Bouro”, Dr. José Alberto Martins,
de um Voto de Pesar pelo falecimento do Exmo. Sr.
Dr. José António de Araújo, ex- Presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro e ao qual, segundo frisou
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, todos os
elementos deste órgão se associariam na sua essência
de intenção de homenagem. Depois de aprovado por
unanimidade, seguiu-se um minuto de silêncio em
memória do Dr. José Araújo.

VOTO DE PESAR
O Executivo Municipal de Terras de Bouro, na sua
reunião ordinária do dia 22 de dezembro de 2016, aprovou
por unanimidade um VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento do Exmo. Senhor Dr. José António de Araújo, expresidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, com o
seguinte teor:
“O Dr. José António de Araújo, natural da freguesia de
Moimenta, serviu dedicadamente o Município de Terras de
Bouro como Presidente da Câmara, ao longo de 22 anos.
Todo o seu percurso político é marcado pela integridade,
seriedade, solidariedade, competência, sabedoria e
determinação em construir um Município mais próspero e
mais justo.
Foi o grande construtor da modernidade e da melhoria da
qualidade de vida em Terras de Bouro.
Neste momento, as palavras são demasiado curtas para
caracterizar tão ilustre terrabourense, que só a história do
Município de Terras de Bouro será capaz de justamente
valorizar e enfatizar.
No dia do seu falecimento, o Executivo Municipal de
Terras de Bouro manifesta o seu mais profundo pesar e a sua
solidariedade à família do Dr. José António de Araújo.”
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Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 01/2017 - 05 de janeiro de 2017

a decisão do Senhor Presidente da Câmara de
autorizar a transferência de 1.800,00 €;

1ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação
do processo de candidatura e subsídio a
estudantes do ensino superior apresentado por
Pedro Antunes Veloso;

12ª. Deliberado aprovar a proposta para apoio
financeiro às Coletividades Desportivas com
modalidades Federadas e ratificar a decisão do
Senhor Presidente da Câmara de autorizar a
transferência de 4.000,00 € para a Associação
Desportiva de Terras de Bouro.

2ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação do
processo de candidatura e subsídio a estudantes
do ensino superior apresentado por Diogo Miguel
Marques Fernandes;
3ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação do
processo de candidatura e subsídio a estudantes
do ensino superior apresentado por Raquel filipa
Martins Barros;
4ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudos à
aluna Ana Rita Coelho de Barros nos termos
do Regulamento de apoio a estudantes ligados
à Associação Humanitária dos Bombeiros
voluntários de Terras de Bouro;
5ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudos à
aluna Olívia Susana de Azevedo Teixeira nos
termos do Regulamento de apoio a estudantes
ligados à Associação Humanitária dos Bombeiros
voluntários de Terras de Bouro;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.000,00 € ao Moto clube Serra
do Gerês, para a organização do 15º. Moto Rali
Nacional que se realizou em Terras de Bouro nos
dias 24 e 25 de setembro de 2016;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 3.000,00 € à Paróquia de Stª.
Isabel do Monte, para a colocação de um teto de
madeira na Capela de Ventuzelo;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 5.000,00 € à Paróquia de São
Mamede de Gondoriz, para as obras na Capela de
São João da Refonteira;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.200,00 € à Paróquia de Santo
André de Moimenta, para a colocação de um novo
telhado na Igreja de Moimenta-a-Nova;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 31.566,80 € à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Terras
de Bouro, para as obras no seu quartel, sobretudo
na colocação de um telhado novo. Foi ainda
deliberado retificar a decisão do Sr. Presidente da
Câmara de autorizar a transferência de 10.000,00
€ por conta;
11ª. Deliberado aprovar o protocolo de
colaboração entre o Município de Terras de Bouro
e a Associação Gerês Viver Turismo e ratificar

EDITAL N.º 02/2017 - 19 de janeiro de 2017
1ª. Deliberado aprovar a proposta para atribuição
de um subsídio aos grupos que se deslocaram aos
Paços do Concelho para Cantar dos Reis;
2ª. Deliberado aprovar a proposta de constituição
de Fundos de Maneio para o ano de 2017;
3ª. Deliberado submeter a consulta pública o
projeto de Regulamento da Piscina Municipal de
Terras de Bouro;
4ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
dois Vereadores da oposição emitir parecer
favorável à proposta de Celebração de contrato de
prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamento da Piscina
Municipal;
5ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
dois Vereadores da oposição emitir parecer
favorável à proposta de Celebração de contrato de
prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos públicos;
6ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
dois Vereadores da oposição emitir parecer
favorável à proposta de Celebração de contrato de
prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos Centro
de Animação Turística e Posto CTT do Gerês;
7ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
dois Vereadores da oposição emitir parecer
favorável à proposta de Celebração de contrato
de prestação de serviços de dinamização de
atividades no âmbito da educação, cidadania e
saúde do Centro Municipal de Valências;
8. Deliberado por maioria, com abstenção dos
dois Vereadores da oposição emitir parecer
favorável à proposta de Celebração de contrato de
prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamento da Piscina
Municipal;
9ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
dois Vereadores da oposição emitir parecer
favorável à proposta de Celebração de contrato de
prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos públicos;

10ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza,
funcionalidade e utilização dos espaços e equipamentos do
Centro de Animação Turística;
11. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamento da Piscina Municipal;
12. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamento da Piscina Municipal;
13ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos públicos;
14ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de dinamização de
atividades no âmbito da educação, cidadania e saúde do Centro
Municipal de Valências;

Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza das
instalações do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;
24ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza,
funcionalidade e utilização das redes de água existentes nas
freguesias de Rio Caldo, Valdosende e Vilar da Veiga;
25ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de dinamização de
atividades no âmbito da educação, cidadania e saúde do Centro
Municipal de Valências;
26ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de dinamização de
atividades no âmbito da educação, cidadania e saúde do Centro
Municipal de Valências;
27ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza das
instalações do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;

15ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos públicos;

28ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza das
instalações do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;

16ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza das
instalações do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;

29ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de operacionalização do
Núcleo Museológico do Campo do Gerês;

17ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de dinamização de
atividades no âmbito da educação, cidadania e saúde do Centro
Municipal de Valências;

30ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza das
instalações do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;

18ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza,
funcionalidade e utilização dos espaços e equipamentos do
Centro de Animação Turística e Posto CTT do Gerês;
19ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos públicos;
20ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de limpeza, funcionalidade
e utilização dos espaços e equipamentos públicos;
21ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de leitura de
contadores dos consumos domésticos de água;
22ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza das
instalações do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;
23ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois

31ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de operacionalização do
Núcleo Museológico do Campo do Gerês;
32ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois Vereadores
da oposição emitir parecer favorável à proposta de Celebração
de contrato de prestação de serviços de operacionalização do
Núcleo Museológico do Campo do Gerês;
33ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza e
manutenção dos espaços e equipamentos existentes nos Postos
de Turismo de Rio Caldo e Gerês;
34ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza e
manutenção dos espaços e equipamentos existentes nos Postos
de Turismo de Rio Caldo e Gerês;
35ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos dois
Vereadores da oposição emitir parecer favorável à proposta de
Celebração de contrato de prestação de serviços de limpeza,
funcionalidade e utilização dos espaços e equipamentos
existentes na Piscina Municipal da Vila do Gerês;
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36ª. Deliberado aprovar a proposta de ratificação e suspensão
de deliberação da Reunião de 05/01/2017;
37ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o
Município de Terras de Bouro e o Centro Social e Paroquial de
Chorense no âmbito da ação social e de educação;
38ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o
Município de Terras de Bouro e o Centro Social e Paroquial de
Rio Caldo no âmbito da ação social e de educação;
39ª. Deliberado aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara
Municipal relativa aos apoios financeiros às coletividades
desportivas com modalidades federadas para os meses de
janeiro a maio de 2017;
40ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 6.000,00
€ à Comissão de Festas de Santa Eufémia da Vila do Gerês e
transferir esse montante para a Junta de Freguesia de Vilar da
Veiga por solicitação da Comissão de Festas.
EDITAL N.º 03/2017 - 04 de fevereiro de 2017
1ª. Deliberado deferir o pedido da aluna Melanie Wendy
Afonso Maciel no âmbito do apoio municipal a estudantes do
ensino superior;
2ª. Deliberado deferir o pedido da aluna Arlete Fernandes da
Costa no âmbito do apoio municipal a estudantes do ensino
superior e autorizar o pagamento do subsídio mensal a partir
do mês de janeiro de 2017;

12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 22.711,75 € +
IVA à Junta de Freguesia da Ribeira, para servidão, vedação,
aquedutos e outras obras ao longo da estrada entre Gogide e
Santa Cruz;
13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.000,00 € (IVA
incluído) à Junta de freguesia de Rio Caldo, para reparação em
asfalto de diversos caminhos da Freguesia;
14ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.450,00 € (IVA
incluído) à Junta de freguesia de Souto, para pavimentação de
alguns acessos na Freguesia;
15ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.000,00 €
(IVA incluído) à Junta de freguesia de Souto, para ratificação da
calçada no lugar do Paço;
16ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 9.500,00 €
(IVA incluído) à Junta de freguesia de Souto, para obras de
melhoramentos de acessos noa lugares de Passos e Pardieiro;
17ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 3.000,00 € à
Junta de freguesia de Vilar da Veiga, para as comemorações do
XXV Aniversário da elevação do Gerês à categoria de Vila;
18ª. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 1.000,00 €
à Comissão organizadora da prova de BTT “Vila do Conde-Gerês
extreme 2016”;
19ª. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 2.000,00 €
à Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Chorense para
organização de uma prova nacional de Enduro BTT”;

3ª. Deliberado deferir o pedido apresentado pelo Sr. Manuel
Paulo Barbosa Araújo para pagamento das refeições escolares
do seu filho Paulo Manuel Araújo, no montante de 75,19 €;

20ª. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 1.000,00
€ à Banda Musical de Carvalheira para organização do II Festival
de Bandas Filarmónicas no Concelho;

4ª. Deliberado deferir o pedido apresentado pela Srª. Anabela
Costa Antunes para melhoria das suas condições habitacionais,
no montante de 3.000,00 €;

21ª. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 5.000,00
€ ao Agrupamento de Escuteiros de Santo André de Moimenta
para aquisição de materiais e instrumentos;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.005,00 € + IVA
à Junta de Freguesia da Balança, para reparação do talude de
um caminho no lugar das Quintães;

22ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da
Declaração do Senhor Presidente da Câmara (a que se refere
a alínea B) nº. 1 Artigo 15º. LCPA) – recebimentos em atraso;

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.850,00 € +
IVA à Junta de Freguesia da Balança, para pavimentação de um
arruamento no lugar de São Pantaleão;

23ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da
Declaração do Senhor Presidente da Câmara (a que se refere a
alínea A) nº. 1 Artigo 15º. LCPA) – pagamentos em atraso;

7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.414,57 € (IVA
incluído) à Junta de Freguesia da Balança, para pavimentação
de um sobrante da EM 536 no lugar do Assento;

24ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da
Declaração do Senhor Presidente da Câmara (a que se refere
a alínea A) nº. 1 Artigo 15º. LCPA) – compromissos plurianuais;

8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 325,00 € + IVA à
União de Freguesias de Chamoim e Vilar, para limpeza de vários
caminhos devido a intempéries;

25ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da
Câmara relativa aos apoios às três Delegações da Cruz Vermelha
Portuguesa do Município para o ano de 2017;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.435,40 €
(IVA incluído) à União de Freguesias de Chamoim e Vilar, para
pavimentação de um caminho no lugar de Chão de Pinheiro;

26ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente
da Câmara relativa ao apoio financeiro à Banda Musical de
Carvalheira para o ano de 2017;

10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 5.264,93 €
(IVA incluído) à União de Freguesias de Chamoim e Vilar, para
pavimentação de dois acessos no lugar da Mota;

27ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da
Câmara relativa à atribuição de um apoio financeiro de 1.000,00
€ aos dois Ranchos Folclóricos do Concelho, Rancho Folclórico
da Balança e Rancho Folclórico de Valdosende;

11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.000,00 €
(IVA incluído) à União de Freguesias de Cibões e Brufe, para
obras realizadas em Cabenco e no Assento, nomeadamente a
colocação de gradeamento e vedação de terrenos e colocação
de um corrimão;

28ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da
Câmara para aprovação do Loteamento do Outeiro das Cruzes,
em Carvalheira, para efeitos de registo predial;
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29ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da
Câmara de modo a regularizar ou ratificar algumas deliberações
da reunião do Executivo Municipal de 5 de janeiro de 2017;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.500,00 € ao
Grupo Desportivo do Gerês para as obras de cobertura de
bancadas e colocação de cadeiras fixas;

30ª. Deliberado emitir parecer favorável vinculativo à
celebração do contrato de prestação de serviços de operador
de máquinas pesadas;

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 15.000,00 € à
Associação Sociocultural e Desportiva da Valdosende para as
obras de requalificação da piscina de Paradela;

31ª. Deliberado aprovar o protocolo entre o Município de
Terras de Bouro e a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Terras de Bouro no âmbito da Proteção Civil,
para o ano de 2017;

7ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da
Câmara de atribuir um apoio financeiro de 500,00 € ao Sr.
Manuel António Lima Rocha para as suas atividades ligadas
ao artesanato, por se tratar de uma pessoa portadora de
deficiência física;

32ª. Deliberado aprovar o contrato programa de
desenvolvimento desportivo entre o Município de Terras de
Bouro e a Associação de Basquetebol de Braga.

8ª. Deliberado aprovar o Regulamento da 3ª. Hasta Pública para
alienação do Lote 44 do Bairro da Caniçada, em Valdosende.

EDITAL N.º 04/2017 - 16 de fevereiro de 2017

EDITAL N.º 06/2017 - 16 de março de 2017

1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
42.386,00 € à Junta de Freguesia de Moimenta, para as obras
de construção do Parque de Lazer junto ao Centro de Saúde;

1ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia da Balança um
apoio financeiro no montante de 4.868,35 € (IVA incluído) para
a obra de pavimentação de um acesso no lugar de Vau;

2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.000,00 € à
Junta de Freguesia de Moimenta, para a obra de construção de
um muro de suporte ao caminho da Rega;

2ª. Deliberado atribuir à Delegação da Cruz Vermelha de Rio
Caldo um apoio financeiro no montante de 17.500,00 € para a
aquisição de uma ambulância;

3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 8.740,00 € à
Junta de Freguesia do Campo do Gerês, para a manutenção da
estrada em terra batida da Bouça da Mó;

3ª. Deliberado atribuir à Associação Viver Peneda-Gerês um
apoio financeiro no montante de 6.500,00 € para as provas
desportivas “Gerês Trail Adventure 2016” e “Gerês Marathon
2016”;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.880,00 € à
Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, para as obras de reparação
de valetas e aquedutos na freguesia;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 7.200,00 € à
Junta de Freguesia da Balança para as obras de manutenção de
estradas municipais na freguesia;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.130,00 € à
Junta de Freguesia da Balança para as obras de beneficiação de
um caminho público junto ao Rio Homem – “Estrada Velha”;
7ª. Deliberado aprovar a primeira revisão ao Orçamento da
Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos,
com um acréscimo de 65.337,00 € e submetê-la a deliberação
da Assembleia Municipal;
8ª. Deliberado aprovar a proposta de deliberação de Declaração
de Interesse Público Municipal na Regularização de Explorações
Pecuárias e submetê-la a deliberação da Assembleia Municipal.
EDITAL N.º 05/2017 - 02 de março de 2017
1ª. Deliberado fornecer materiais (tubos) à Junta de Freguesia
da Balança para o regadio de São Pantaleão;
2ª. Deliberado aprovar a toponímia da Freguesia de Chamoim;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante
de 4.028,00 € à Junta de Freguesia de Valdosende para a
construção de um muro no caminho do Bairro da EDP;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.648,13 € à
Junta de Freguesia de Valdosende para a pavimentação da rua
2 no lugar de Paradela;

4ª. Deliberado atribuir à Associação Desportiva, Recreativa
e Cultural de Chorense um apoio financeiro no montante
de 1.140,00 € para a inscrição da equipa de BTT Enduro na
Federação Portuguesa de Ciclismo e apoio às atividades da
modalidade;
5ª. Deliberado atribuir à Associação dos Devotos da Senhora
dos Bona Caminhos um apoio financeiro no montante de
500,00 € para a aquisição do estandarte da Associação;
6ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Terras de Bouro e a Associação Gerês
Viver Turismo;
7ª. Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da
Câmara para atribuir um apoio financeiro no montante de
1.350,00 € ao Rancho Folclórico da Balança para a aquisição de
lenços dos namorados;
8ª. Deliberado proceder ao loteamento do antigo Stand de Tiro
de Quintela - Chorense em lotes individuais;
9ª. Deliberado aprovar o projeto de Regulamento da Passe
Jovem Municipal e submete-lo a consulta pública;
10ª. Deliberado emitir parecer favorável à celebração do
contrato de prestação de serviços de organização e dinamização
da biblioteca do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro.
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A Menina que Gostava de Tercetos
Dum poema com um só verso não gostava. Achava-o pequenino demais.
Entendia que com uma linha de palavras, pouco se poderá dizer, para que
se ache um poema. Uma frase de uma linha com palavras bonitas, bem
construída, poderosa na mensagem, pode ter muito valor, mas uma linha
de palavras para poema é pouco. Muito pouco.
Dum poema com dois versos, continuava a não apreciar, Claro, sabe que
se pode diz mais com duas linhas de palavras do que com uma só. Duas
linhas sempre são dobro de versos, mas mesmo com o dobro de palavras
e de versos, ainda não será suficiente para escrever um poema cheio de
esplendor.
Dum poema com três versos, um terceto, adorava. Aqui sim, com três
linhas de palavras já se consegue fazer um poema maravilhoso e dizer nele
tudo de grandioso que as palavras podem transmitir.
Com três versos pode, num deles, descrever-se o nascer dum dia bonito
de verão, no outro mostrar-se como foi magnífico esse dia ao anoitecer,
e quase a tornar-se noutro dia, já nos deixou. Sabe bem que as três linhas
de versos, tal como as três sílabas da palavra saúda-de, ou as três letras
da palavra m-ã-e, são bastantes para se fazer o melhor e maior poema do
mundo.
Para a menina que gostava de tercetos, havia ainda um outro motivo,
mas este não justificava só por si o seu gosto por poemas com apenas
três versos. Mas sabe bem que se três sílabas, ou três letras, servem para
grandes palavras, um terceto serve e é suficiente para um grande poema.
João Luís Dias

