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EDITORIAL
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, na sua
última sessão da Assembleia Municipal deste
mandato autárquico e na derradeira presença
como presidente da câmara, procedeu a um
balanço global de oito anos como autarca, tendo
proferido a seguinte alocução que se transcreve
na íntegra:
Caros Terrabourenses,
“Salientei, em diversas ocasiões, que o cargo
e as funções de presidente da câmara municipal
de Terras de Bouro foram uma enorme honra
e uma experiência extraordinária. Procurei
colocar o melhor de mim em tudo o que exigia
responsabilidade. Participei no desenvolvimento
do nosso concelho e na melhoria da qualidade
de vida de muitos munícipes, mas tenho perfeita
consciência de que persistem muitos problemas
por resolver. Quando iniciei as funções de
presidente da câmara, em 2 de novembro
de 2009, decidi, em conjunto com os dois
vereadores em permanência, concretizar alguns
objetivos estratégicos para o nosso Município,
como promover o emprego e reverter a perda
de população, melhorar a qualidade de vida,
promover o desenvolvimento económico do
concelho alicerçado no turismo e na agricultura,
dinamizar o Município em todas as vertentes: ação
social, cultura, educação, desporto, património
arquitetónico, imaterial e ambiental; aperfeiçoar
a eficiência dos serviços municipais; e melhorar
o equilíbrio financeiro do Município.Para
concretizar alguns destes objetivos estratégicos,
entre 2010 e 2011, continuámos e concluímos
as obras do museu da Geira, do pavilhão, da
piscina e do ginásio municipais. Em 2010,
demos início a um programa de requalificação
de vias municipais, uma vez que muitas vias
estavam em péssimo estado, tendo investido
em acessibilidades cerca de 1.570.000,00 €.
Entre 2010 e 2017, investimos na requalificação
urbana de espaços públicos, em redes de água

e de saneamento, em requalificação de imóveis
municipais, na construção de casas mortuárias
e em programas e projetos de modernização
administrativa. Com o apoio do último quadro de
fundos comunitários (QREN – ON2), entre 2008 e
2014, houve um investimento no nosso concelho
de 10.238.000,00 €. Demos uma atenção especial
ao trabalho de proximidade e ao papel social das
Juntas de Freguesia do concelho e, por isso, em
oito anos, transferimos cerca de 3.000.000,00 €
para apoiar as obras executadas pelas Juntas de
Freguesia.
Promovemos o turismo, sabendo que é a
alavanca da economia do nosso concelho e
uma fonte de emprego. Para planificarmos e
melhorarmos as atividades turísticas, criámos
o Gabinete Municipal de Turismo e o Conselho
Municipal de Turismo e elaborámos o “Plano de
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Valorização dos Recursos Turísticos do concelho
de Terras de Bouro”, que procurámos concretizar
ao longo dos últimos anos.
Assumimos a Agricultura como um vetor
fundamental de emprego e de economia
familiar. Temos no nosso concelho muitas
famílias que vivem dos rendimentos do trabalho
na agricultura, pecuária e silvicultura. Para
podermos apoiar eficazmente o setor agrícola,
criámos o Gabinete de Apoio ao Agricultor
que oferece serviços gratuitos no âmbito das
candidaturas a apoios financeiros, elaboração de
candidaturas de projetos, programas de formação
e informação, apoio jurídico, organização de
eventos (concursos, exposições, visitas, ações de
formação e de esclarecimento, etc.. A Câmara

Municipal desempenha um papel fundamental
no desenvolvimento dos aspetos sociais do
concelho, implementando medidas como os
projetos ligados ao envelhecimento ativo, à
ação social escolar, ao serviço de atendimento
e acompanhamento social e em muitas outras
áreas sociais, no sentido de contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população local,
sobretudo da mais desfavorecida e vulnerável.
Criámos o Centro Municipal de Valências de
Apoio à Comunidade que assume, diariamente,
um papel fundamental no desenvolvimento social
e cultural, e promove projetos de cidadania, de
educação, de saúde e de apoio às famílias. O
Centro Municipal de Valências é, para mim, uma
das marcas mais visíveis e positivas da nossa
gestão autárquica.

Promovemos a cultura, apoiando as
instituições do concelho, como a nossa Banda
Musical de Carvalheira, que hoje merece os
elogios de todos, e publicámos ou apoiámos
a edição de catorze livros dedicados ao nosso
Município. Concretizámos um programa cultural
e histórico que dignificou o Município quando,
em 2014, comemorámos os 500 anos da outorga
da Carta de Foral à “Terra de Boyro” pelo Rei
D. Manuel I, facto histórico ocorrido em 20 de
outubro de 1514.
Fomentámos e apoiámos o desenvolvimento
do desporto, quer através da requalificação de

4
atividades. Mesmo assim, recebemos o Município
com uma dívida às instituições de crédito no
montante de 5.455.000,00 € e reduzimos, em oito
anos, essa dívida para 2.889.000,00 €. Importa,
por fim, salientar que já candidatámos várias
obras e projetos ao novo quadro comunitário dos
fundos estruturais (Portugal 2020 e Norte 2020),
no montante total de 4.330.822,00 €, estando já
aprovado o apoio financeiro para diversas obras,
com um investimento global de 2.722.485,00€.

espaços desportivos, como o recinto desportivo
do G. D. Gerês, quer através do apoio às
coletividades que promovem modalidades
desportivas de forma contínua. Quero destacar a
importância do desporto na natureza na promoção
do turismo, a nível nacional e internacional,
através das provas “Gerês Granfondo Cycling
Road”, “Gerês Trail Adventure” e o campeonato
do Mundo de Trail Running, entre outras. Estas
provas trazem milhares de atletas e visitantes ao
nosso concelho, com forte impacto na economia
local e na divulgação do Gerês e do concelho
por todo o mundo. Concretizámos os apoios
necessários às instituições sociais, humanitárias
e ligadas à proteção civil (IPSS, Bombeiros e Cruz
Vermelha), na construção ou requalificação de
lares, quartéis e sedes, na aquisição de meios,
como ambulâncias, na melhoria das condições
físicas das estruturas, investindo nestas
instituições o montante de 1.094.000,00 €.
Desejo ainda realçar a concretização da revisão
do Plano Diretor Municipal (PDM), criando áreas
de empreendimentos turísticos e regras mais
facilitadoras de edificação. Todos reconhecem
que assumimos a gestão financeira do nosso
Município em tempo de profunda crise económica
e social que assolou o nosso país nos últimos
oito anos. Essa crise económica provocou fortes
constrangimentos financeiros nas autarquias
locais. De facto, entre 2010 e 2017, o nosso
Município sofreu uma redução das transferências
do Orçamento do Estado no montante de
3.000.000,00€. Uma redução muito significativa
que impediu a concretização de várias obras e

Concluindo, julgo que a nossa marca fica na
execução de obras úteis e sustentáveis, no apoio
às pessoas e às instituições culturais, sociais
e humanitárias do concelho, no progresso do
turismo, da agricultura, da cultura, da educação e
do desporto, na redução significativa das dívidas
do Município e na melhoria progressiva do
desempenho financeiro, com taxas de execução
orçamental superiores a 90%, criando condições
para um futuro mais promissor. Agradeço
profundamente a todos os membros do executivo
municipal e a todos os membros da Assembleia
Municipal a dedicação, o apoio, as propostas,
as críticas e os contributos para a resolução de
inúmeros problemas. Levo apenas no coração o
bem que todos juntos conseguimos construir!”
» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro

5

Festas Concelhias em Honra de S. Brás

“... O município de
Terras de Bouro
promoveu, no
primeiro fim de
semana de agosto,
mais uma edição
das Festas
Concelhias em
Honra de S. Brás,
procurando
proporcionar aos
nossos emigrantes
um reencontro
feliz com a sua
terra natal ...”

O Município de Terras de Bouro promoveu,
como é tradição, de 3 a 7 de agosto, mais uma
edição das Festas Concelhias em honra de S. Brás.
De destacar no programa, a apresentação
pública do livro “Ir até Santiago através da Geira”
(da autoria de Costa Guimarães), a tradicional
animação de rua, o Festival Folclórico, as “rodas”
compostas por grupos de concertinas, a Charanga
de Vilar da Veiga, as bandas filarmónicas de
Carvalheira e dos Arcos de Valdevez, o cantor
Johnny Abreu, o cantor terrabourense Hélder
Baptista, os artistas musicais Tiago Maroto e
Leandro, muita animação na Praça de Espetáculos,
a corrida de cavalos de passo travado e a feira
franca, as importantes cerimónias religiosas, o
fogo-de-artifício e o encerramento musical, na
noite do dia 7 de agosto, pela conhecida banda
musical “The Gift”.
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Todos completaram um animado e
variado programa festivo.
Mais uma vez o Município de
Terras de Bouro proporcionou um
feliz reencontro dos emigrantes,
migrantes, residentes e de todos os
que nos quiseram visitar ao longo
destes dias de partilha e de animação
popular.
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Cerimónia de Assinatura do Tratado de Limites de Fronteira
No dia 16 de agosto, nos Paços do Concelho,
os Municípios de Terras de Bouro e Lóbios,
representados pelas suas respetivas entidades
máximas, Dr. Joaquim Carcel e Dª Maria Del
Carmen Salgado, para além da presença
dos respetivos vereadores de ambos os
executivos, procederam ao reconhecimento dos
limites fronteiriços, através da assinatura da
correspondente ata de confirmação.
O Tratado de Limites de Fronteira, que
data de 29 de setembro de 1864, é desde
então comprovado e assinado, anualmente,
numa cerimónia realizada em cada um dos
concelhos, alternadamente. Este ano foi a vez
do Município de Terras de Bouro acolher este

momento que, segundo o Senhor Presidente
da Câmara Municipal, “representa sempre uma
oportunidade de estreitar os laços e aumentar
e solidificar a amizade entre os dois concelhos
vizinhos, numa perspetiva de projetar o futuro,
bem patente, inclusive, nos projetos em comum
como a “Raia Termal” ou a “Reserva Mundial da
Biosfera”.
Já a Alcaldesa do Concello de Lóbios, manifestou,
em primeiro lugar, o seu agrado pela calorosa
receção e sublinhou, igualmente, “a importância
de Terras de Bouro e Lóbios desenvolverem
uma simbiose de interesses sobre os quais deve
assentar uma forte estratégia de defesa desses
mesmos objetivos comuns”.

Terras de Bouro Assinalou o Dia Internacional da Juventude
A Câmara Municipal de Terras de Bouro
associou-se ao Instituto Português da Juventude
nas comemorações do Dia Internacional da
Juventude, no passado dia 12 de agosto.
Por decisão da Nações Unidas, este ano as
comemorações do Dia Internacional da Juventude
tiveram como tema “Jovens construindo a paz”.

No presente ano, a autarquia disponibilizou
entradas gratuitas no Núcleo Museológico de
Campo do Gerês (Museu da Geira, “Porta” do
PNPG e Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna)
para todos os jovens com idade até aos 29 anos,
permitindo, assim, divulgar as riquezas culturais
e ambientais do nosso concelho.
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II Jornadas Interconcelhias das Bibliotecas Escolares
No dia 14 de julho, no Auditório Prof. Dr.
Emídio Ribeiro, na Vila do Gerês, decorreu mais
uma sessão das II Jornadas Interconcelhias das
Bibliotecas Escolares de Terras de Bouro.
As II Jornadas Interconcelhias, que decorreram
de 12 a 14 de julho, em Amares, Vila Verde e Terras
de Bouro, respetivamente, foram promovidas
pelas bibliotecas escolares e municipais de
Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, com a
colaboração das Câmaras Municipais dos três
concelhos, em parceria com a Rede das Bibliotecas
Escolares (RBE) e o Centro de Formação do Alto
Cávado (CFAC). O encontro foi acreditado pelo
C.C.P.F.C. como Curso de Formação com a duração
de 25 horas, correspondendo a 1 crédito. As II
Jornadas tiveram como destinatários educadores

e professores de todos os níveis de ensino e
também profissionais ligados ao trabalho das
bibliotecas. Um agradecimento especial ao poeta
João Luís Dias e aos alunos da Escola de Música
da Associação Sóciocultural de Valdosende que
abrilhantaram musicalmente o evento.
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Projeto de Investimento na Área do Turismo

“... O projeto
visa associar a
história da energia
elétrica do Vale
do Cávado com a
sustentabilidade
ambiental e a
eficiência na gestão
dos recursos e
da energia, que
será um eixo forte
em termos de
conceito de base de
desenvolvimento do
projeto....”

No passado dia 22 de setembro, nos Paços do
Concelho, teve lugar a apresentação do projeto
de investimento que a empresa Riscas & Faíscas,
Lda. pretende fazer na antiga Pousada da EDP, na
freguesia de Valdosende.
O plano prevê fazer um empreendimento que
valorize a herança arquitetónica do Arq. Januário
Godinho, que seja sustentável do ponto de vista
ambiental e financeiro, que seja inclusivo para
todos os cidadãos portadores de deficiências,
em que o pagamento do alojamento será feito
em função da sua pegada ecológica e da sua
responsabilidade ambiental.
Perante esta evolução da forma de estar e de
pensar dos hóspedes atuais e das tendências
futuras, importa oferecer um alojamento que
dê resposta as estas preocupações ambientais e
exigências culturais.
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Pretende-se assim captar novos turistas para
Terras de Bouro, essencialmente dos mercados
turísticos do Norte da Europa, que passam a usar
as nossas termas, a provar a nossa gastronomia
nos restaurantes, a explorar o nosso território
com as nossa empresas de turismo de aventura
e gerar novas receitas para a população local,
pela criação de cerca de 15 postos de trabalho
permanentes no empreendimento, pelo pessoal
necessário à construção num investimento total
de cerca de 8 milhões de euros e pela aquisição
dos produtos e serviços locais.

Moda em Terras de Bouro – “Verão 2017”
O Município de Terras de Bouro, em parceria
com a Junta de Freguesia de Moimenta,
promoveu o evento de animação/promoção
do comércio tradicional “Moda Terras de Bouro
verão 2017”, que se realizou no passado dia 15 de
julho, no Largo Padre Martins Capela, na Vila de
Terras de Bouro.
A produção deste evento esteve a cargo da
empresa Strass Fashion & Events.
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Animação de Verão na Vila do Gerês
A Associação Gerês Viver Turismo e o Município
de Terras de Bouro promoveram a realização de
diversos espetáculos no âmbito da animação de
verão da vila do Gerês.
Foram vinte e um dias com eventos de acesso
gratuito para todos, turistas e população
local, que de 14 de Julho a 17 de Setembro
complementaram a oferta turística do Gerês.
À semelhança de anos anteriores, a
programação cultural foi multifacetada e

englobou várias expressões artísticas. Quatro
peças de teatro, entre a comédia e o carácter
educativo, três feiras de artesanato, standup comedy, folclore e mais de uma dezena de
concertos musicais.
De referir que a animação cultural e musical foi
da responsabilidade da associação empresarial
Gerês Viver Turismo, com apoio da Câmara
Municipal de Terras de Bouro.
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Terras de Bouro Recebeu Grande Noite de Fado
O Centro Municipal de Valências de Terras de
Bouro realizou a sua 2.ª Gala de Fado no dia 21
de julho, na Praça do Município.
Aguardado com a habitual expetativa, este
evento ímpar reuniu, numa só noite, alguns
prestigiados nomes do fado da região. Além de

diversos nomes ligados ao fado, o evento contou
com a participação de alguns alunos da Escola de
Música do Centro Municipal de Valências.
Foi um evento memorável que proporcionou a
todos os presentes um agradável momento numa
noite de muita animação.

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
Terras de Bouro já tem em funcionamento a
Antena UP Cávado, um projeto promovido pela
CIM do Cávado, em parceria com a InvestBraga e
a Agência de Energia do Cávado, com o objetivo
de potenciar o ecossistema empreendedor.
Neste contexto, todas as quartas-feiras,
a Antena Up Cávado abre portas aos
empreendedores de Terras de Bouro, para os
apoiar diretamente ao nível de informação sobre
constituição e desenvolvimento das empresas,
assim como sobre o acesso a apoios financeiros.
O gabinete funciona no edifício dos Paços do
Concelho de Terras de Bouro, com um técnico
especializado do IEMinho – Instituto Empresarial
do Minho, entidade responsável pelo apoio
técnico das Antenas UP Cávado.
Entre os serviços prestados pela Antena, está o
apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio,

que passará pela deteção de oportunidades
e pelo apoio na elaboração de modelos de
negócio e na capacitação dos empreendedores;
o apoio à constituição de empresas, fornecendo
informação sobre os aspetos legais, financeiros
e fiscais a ter em consideração na abertura de
uma empresa, assim como os recursos humanos
afetos à mesma e os licenciamentos necessários;
e informação sobre acesso a apoios comunitários
e bancários e seu reencaminhamento.
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Terras de Bouro na Comunicação Social
Correio do Minho, 10 de julho

Correio do Minho, 16 de setembro

Roteiros ACP, julho
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Público, 11 de setembro

Diário do Minho, 14 de julho

Diário do Minho, 05 de julho

Projeto Bem Envelhecer IV Proporciona
Intergeracional em S. Bento da Porta Aberta

Atividade

O Município de Terras de
Bouro organizou, no passado dia
29 de junho, em parceria com
as Instituições Particulares de
Solidariedade Social do concelho
e dos restantes parceiros do
programa,
uma
atividade
enquadrada no Projeto Bem
Envelhecer IV.
Após a receção aos 78
participantes desta jornada e
aos meninos do ATL do Centro
Municipal de Valências, realizouse uma Eucaristia na Basílica,
seguida de uma visita guiada
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ao Santuário e, logo depois, o almoço no Hotel
de S. Bento. O baile intergeracional encerrou a
atividade.
É de salientar ainda que a realização desta
iniciativa teve por objetivo combater o
isolamento social e os riscos de solidão, promover
e apoiar o contacto entre as diferentes gerações,
possibilitar o contacto com diferentes estilos de
músicas e vivenciar novas experiências de vida,
além de incentivar e desenvolver a motricidade e
a atividade física regular e moderada.

Projeto Bem Envelhecer IV em Vieira do Minho
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer IV foi
realizada no dia 5 de setembro e com o apoio do
Município de Terras de Bouro, uma deslocação
ao concelho de Vieira do Minho com instituições
sociais do nosso concelho. A atividade foi
organizada pela Santa Casa da Misericórdia de
Vieira do Minho em parceria com EAPN – Núcleo
de Braga.
Do programa destacamos a receção no
Parque de Campismo da Cabreira, o atelier “No
saber é que está o ganho!” – Oficina de Leitura:

“Adivinhas e Provérbios”, dinamizado pela
Biblioteca Municipal de Vieira do Minho, com a
presença das crianças da A.T.L 1 Santa Cecília.
Após a realização do piquenique, os
seniores puderam participar numa sessão de
musicoterapia. A realização desta atividade
destinou-se a: promover e apoiar o contacto e
a solidariedade entre as diferentes gerações,
incrementar a motricidade e a atividade física
regular e moderada, bem como, incentivar as
capacidades e competências cognitivas.
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Câmara Municipal Entrega Livros de Atividades aos Alunos
do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas

O Município de Terras de Bouro, na sequência
do programa de apoio à educação, assegurou a
entrega dos livros de atividades/fichas aos alunos
do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro.
Este procedimento foi concretizado nas escolas
do concelho, a todos os alunos do 1.º ciclo do
Ensino Básico, contribuindo assim para a redução
dos encargos das famílias.
Para o ano letivo de 2017-2018, o Governo,
através do Orçamento do Estado para 2017,
decidiu oferecer os manuais a todos os alunos
do 1.º ciclo. Esta oferta não contempla os
livros de fichas, sendo esta lacuna assegurada
pelo Município de Terras de Bouro de forma a
assegurar a oferta do Bloco Pedagógico (manual
+ livro de atividades).
A entrega dos manuais decorreu no início do
ano escolar e a distribuição foi assegurada pelo
agrupamento de escolas de Terras de Bouro.

20

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
Na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a
Comunidade Intermunicipal do Cávado procedeu
à apresentação do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Cávado.
O Plano prevê um investimento global de
4.184.586,00€ por via da implementação de 16
projetos municipais, entre os quais Terras de
Bouro que contará com 3 no valor aproximado de
371.000,euros, contemplando a contratação de
recursos humanos (equipas multidisciplinares),
aquisição de equipamentos e recursos educativos
digitais, atividades de enriquecimento curricular
que promovam experiências artísticas, culturais
e desportivas, promoção dos níveis de literacia
(leitura, escrita, ciências experimentais e digitais),
reforço dos materiais didático-pedagógicos ao

dispor das escolas para gerar experiências de
sucesso escolar, implementação de programa de
educação para o empreendedorismo e ações de
capacitação da rede educativa do Cávado.

O Centro Municipal de Valências encerra em Festa as ATL´s de Verão 2017
Realizou-se no passado dia 31 de agosto,
no Auditório do Centro de Animação Turística
do Gerês, a Festa de Encerramento das ATL´s
de Verão 2017, promovidas pela Câmara
Municipal de Terras de Bouro, nomeadamente
em Moimenta (na Sede do Centro Municipal de
Valências), Rio Caldo e no Gerês (Pólo do Centro
Municipal de Valências) e na qual participaram
várias dezenas de crianças.
Durante a realização do evento decorreu
a exibição de animações multimédia onde
foram registados os momentos mais marcantes
das atividades desenvolvidas nas ATL´s, com
destaque para as visitas à piscina, ao rio e à praia,
passeios ao parque aquático de Fafe, Magikland
em Penafiel, visita ao Sea Life em Matosinhos,
realização de trilhos pedestres, ateliers de artes
plásticas, de música, de dança, de ginástica,
de teatro e de culinária, horas do conto, jogos
lúdicos, desportivos, dramáticos de estratégia e

tradicionais. O projeto educativo promovido pela
GNR “Sensibilizar, Crescer e Atuar”, a participação
na exposição no âmbito das festividades em
honra do S. Bento da Porta Aberta e as diversas
sessões de cinema em Braga, foram outras
atividades desenvolvidas com diversas entidades
do concelho.
A festa terminou com um fantástico lanche
preparado para as crianças das ATL´s.

DEBURICIS Foi o Vencedor do Torneio Concelhio de Futebol de 5 – Edição 2017

No passado dia 29 de julho
realizaram-se, no Pavilhão Municipal
de Terras de Bouro, os jogos da fase
final do Torneio Concelhio de Futebol
de 5.
Este importante evento desportivo,
que foi organizado pelo Núcleo
Rio Homem, numa parceria com o
Município de Terras de Bouro, registou,
mais uma vez, uma elevada adesão de
participantes e de interesse acrescido
por parte do público que acompanhou
a prova e que se traduziu numa forte
presença para assistir às finais do torneio.
Esta fase final contou com a realização de um jogo amigável entre
a equipa feminina do Núcleo Rio Homem e a equipa feminina dos
Bombeiros Voluntários de Braga. Levou a melhor a equipa da casa pelo
resultado de 7 a 0.
De seguida, no jogo que definia o último lugar do pódio, os
Motard´s Só Fumo bateram a ADRC de Terras de Bouro por 6-4, após
prolongamento.
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No “desafio da noite”, a emoção esteve ao
rubro no jogo que opôs o Moto Clube Serra do
Gerês aos Deburicis. No final, a equipa DEBURICIS
“foi mais feliz” vencendo por 3 a 1 e sagrandose a equipa vencedora do Torneio Concelhio de
Futebol de 5 de Terras de Bouro – edição 2017.
Na cerimónia de entrega de prémios foram,
de igual modo, distinguidas as seguintes equipas
com os seguintes prémios:
Participação
Núcleo Rio Homem
Ass. Vilar da Veiga
A.D.R.C. Terras de Bouro
Moto Club Serra do Gerês
Ass. Chorense
Rio Caldo / Lírios
Deburicis
GD Valdozende
Motard´s Só Fumo
Ass. Paradela
Ass. Carvalheira
Covide
Núcleo Rio Homem (feminino)
Bombeiros Voluntários de Braga (feminino)
Melhor marcador 1º fase
Edgar Braga (Motard´s Só Fumo)
Melhor marcador 2º fase
Francisco Palha
Melhor defesa 1ª fase
Motard´s Só Fumo
Melhor defesa 2ª fase
Deburicis
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2º Torneio de Boccia Interinstitucional em Terras de Bouro
No passado dia 7 de julho o Centro Social
da Paróquia de Souto organizou, no Pavilhão
Gimnodesportivo de Terras de Bouro, o 2º
Torneio de Boccia Interinstitucional, evento
onde o Município de Terras de Bouro esteve
representado pelo Adjunto do Presidente da
Câmara Municipal, Avelino Soares.
Entre a equipa do Centro de Atividades
Ocupacionais do Centro Social da Paróquia de
Souto, marcaram também presença as equipas do
Centro Social de Taíde, Centro Social e Paroquial
de Serzedelo, Santa Casa da Misericórdia de
Vieira do Minho, Centro Social e Paroquial de
Ribeira do Cávado e Centro Social e Paroquial de
Cabril.

Foi um dia emotivo, marcado pela harmonia,
alegria e boa disposição de todos os que
estiveram presentes.
No final, foi a equipa da casa que ergueu o
primeiro prémio, no entanto, isso foi o menos
relevante. Importante, é estar com as pessoas e
cultivar amizades. Como afirmam os especialistas
“ A solidão adoece. O encontro enriquece.”
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ATLANTIC ENDURO 2017 Decorreu em Terras de Bouro
Realizou-se mais uma edição do Atlantic Enduro
em Terras de Bouro, nos dias 29 e 30 de julho.
A organização ficou a cargo da In Nature e da
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de
Chorense, tendo sido uma oportunidade para
todos os amantes do BTT, atletas, entusiastas e
espectadores participarem nesta experiência
inesquecível.
Esta edição do Atlantic Enduro, que contou
com a presença de mais de 200 participantes,
pontuou igualmente para a 4ª etapa da Taça de
Portugal de Enduro Btt. Num total de 36 km (o

percurso passou pelas freguesias da Ribeira,
Balança, Chorense, Monte e Moimenta), com
um acumulado ascendente de 1625 m, sempre
acompanhados por paisagens de cortar a
respiração, desenvolveram-se em PEC’s de
caraterísticas variadas e respetivas ligações,
que puseram à prova a técnica, resistência e
velocidade de todos os participantes.
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Câmara Municipal de Terras de Bouro Promoveu Sessão de
Esclarecimento Sobre Seguros Agrícolas

A delegação do Alto Minho da Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte e o Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município
de Terras de Bouro organizaram, no dia 24 de julho, uma sessão de
esclarecimento e divulgação de Seguros Agrícolas, no Salão Nobre do
Município de Terras de Bouro.
A reunião contou com a presença da Vereadora do Município, Dr.ª
Liliana Machado, “que realçou o importante contributo que este tipo de
sessões de esclarecimento tem na sensibilização da população local”.
A sessão, que contou com a presença de vários interessados, visou
alertar os presentes para a vulnerabilidade da agricultura no que
se refere aos riscos provenientes de acontecimentos climatéricos
adversos, doenças ou ocorrências que destruam parte ou a totalidade
da produção. Foi, de igual modo, dado enfâse à necessidade de existir
partilha do risco no exercício desta atividade económica, revelandose os seguros um instrumento fundamental para a estabilidade e
previsibilidade do rendimento dos agricultores. No atual contexto, os
seguros agrícolas são e serão instrumentos, cada vez mais úteis, na
gestão das empresas agrícolas, pecuárias e florestais.
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Julgado de Paz de Terras de Bouro
O Julgado de Paz de Terras de Bouro conta,
desde o passado dia 25 de julho, com uma nova
Juíza de Paz, a Dra. Marta Machado Gomes
Mesquita Guimarães.
Aproveitando esta mudança de Juíz de Paz
titular, esclarece-se que os Julgados de Paz são
tribunais com características de funcionamento e
organização próprias, distintas das dos tribunais
comuns, na medida em que a sua actuação é
vocacionada para permitir uma participação
cívica dos interessados e para estimular a justa
composição dos litígios mediante acordo das
partes. Daí que, nos Julgados de Paz, os litígios
podem terminar por via de mediação, que
consiste numa forma de resolução alternativa
de litígios, através da qual as partes, assistidas
por um mediador, procuram voluntariamente
alcançar uma solução que a ambas satisfaça.
Acresce que, os procedimentos nos Julgados
de Paz estão concebidos e são orientados
por princípios de simplicidade, adequação,
informalidade, oralidade e absoluta economia

processual, o que também os distingue dos
tribunais de comarca.
Os Julgados de Paz têm competência para
apreciar e decidir ações declarativas relativas a
causas de natureza cível (com exclusão das que
envolvam matérias de Direito de Família, Direito
das Sucessões e Direito do Trabalho), cujo valor
não exceda € 15.000, de forma tendencialmente
mais célere (nos Julgados de Paz, um processo
termina, em média, em dois meses) e com custos
mais reduzidos (por cada processo tramitado nos
Julgados de Paz é devida uma taxa única de € 70).
Em jeito de conclusão, as vantagens dos
Julgados de Paz por comparação com os
tribunais comuns são a rapidez, o custo reduzido
e a possibilidade de resolução dos litígios por
acordo entre as partes, através da mediação e
da conciliação, com inerente participação ativa
dos interessados na resolução do diferendo
que os opõe, assim se conseguindo a almejada
pacificação social.

O Julgado de Paz de Terras de Bouro
funciona de 2.ª a 6.ª feira, das 8.30h
às 16.30h, tendo o seguinte contacto
telefónico: 253 350 060.
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Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 14/2017 - 06 de julho de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 250,00 € à Associação Desportiva,
Recreativa e Cultural de Terras de Bouro para
diversas reparações no recinto desportivo;
2ª. Deliberado deferir o pedido de redução de
taxas apresentado pelo Sr. António Dias da Silva,
no montante de 300,00 € referente ao processo de
licenciamento de obras;
3ª. Deliberado deferir o pedido de redução de
taxas apresentado pelo Sr. Fausto Paulo Domingues
Gonçalves, no montante de 300,00 € referente ao
processo de licenciamento de construção de um
curral;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 7.666,26 € (IVA incluído) à Junta
de Freguesia de Moimenta para a pavimentação
em calçada à portuguesa do estradão entre
Cavacadouro de Baixo e o lugar da Rega;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.000,00 € à Junta de Freguesia de
Vilar da Veiga para as cerimónias e atividades do
programa das comemorações do 26º. Aniversário
da Vila do Gerês;
6ª. Deliberado aprovar o contrato de cedência
de terreno para construção da casa mortuária da
Ribeira e para a construção de um abrigo para
passageiros, outorgado pela Fábrica da Igreja
Paroquial de S. Mateus da Ribeira, pela Junta de
Freguesia da Ribeira e pelo Município de Terras de
Bouro;
7ª. Deliberado aprovar o protocolo de cooperação
entre o Município e os Taxista do concelho.
EDITAL N.º 15/2017 - 20 de julho de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 3.000,00 € ao Centro de Solidariedade
Social de Valdosende para apoiar as atividades da
ATL de Verão;
2ª. Deliberado concordar com o relatório da CPCJ
de Terras de Bouro e isentar de pagamento das
ATL de Verão as cinco crianças que estão a ser
acompanhadas pela CPCJ;
3ª. Deliberado aprovar a proposta da Sr. Vereadora
da Ação Social e Educação e atribuir um apoio
financeiro de 2.000,00 € à Associação Sociocultural
e Desportiva de Valdosende para todas as
atividades lúdicas, com as crianças que frequentam
a ATL de Verão do Concelho, desenvolvidas na
piscina de Paradela;
4ª. Deliberado aprovar a proposta de consolidação

de mobilidade intercarreiras da trabalhadora Rute
Rodrigues Martins;
5ª. Deliberado aprovar a proposta de consolidação
de mobilidade intercategorias da trabalhadora
Maria Alice de Sá e Sousa;
6ª. Deliberado aprovar a proposta de consolidação
de mobilidade intercategorias da trabalhadora
Elisabete Antunes da Maia;
7ª. Deliberado aprovar o orçamento das Festas
Concelhias em Honra de S. Brás, a decorrer em
agosto de 2017;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 6.000,00 € à Comissão de Festas de
Santa Eufémia do Gerês;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.000,00 € ao Grupo Desportivo,
Recreativo e Cultural da Juventude de Valdosende
para a aquisição de material informático.
EDITAL N.º 16/2017 - 27 de julho de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 7.500,00 € à Delegação da Cruz
Vermelha do Gerês para aquisição de uma nova
ambulância;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.000,00 € ao Núcleo Rio Homem
para a organização de atividades culturais durante
as Festas Concelhias de 2017;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.000,00 € à Associação Nova Vida da
Balança para obras na sua sede;
4ª. Deliberado deferir o pedido de redução de
taxas apresentado pelo Sr. João de Deus Martins
da Silva, no montante de 300,00 € referente ao
processo de licenciamento de obras;
5ª. Foi prestada toda a informação aos membros do
Executivo Municipal sobre o acordo de pagamento
da dívida do Município à empresa Águas do Norte.
Foi decidido enviar o acordo para conhecimento da
Assembleia Municipal;
6ª. Foi prestada toda a informação aos membros
do Executivo Municipal sobre o acordo de
restituição de fundos FEDER à Agência para o
Desenvolvimento e Coesão. Foi decidido enviar
o acordo para conhecimento da Assembleia
Municipal.
EDITAL N.º 17/2017 - 17 de agosto de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
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no montante de 5.000,00 € ao Centro Desportivo e Cultural
de Navais para a organização do evento desportivo “Gerês
Granfondo 2017;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante
de 5.000,00 € ao Clube de Arte e Recreio Deburicis para a
organização do evento “Gerês Rock´Fest 2017;
3ª. Deliberado indeferir o pedido de redução de taxas
apresentado pela Srª. Paula Cristina Dias Pires Fernandes uma
vez que as taxas já se encontram liquidadas e a legislação não
permite devolução de taxas;
4ª. Deliberado anular a deliberação da reunião do dia 6 de
julho de 2017 sobre o contrato de cedência de terreno para a
construção da casa mortuária da Ribeira e para a construção de
um abrigo para passageiros, ficando tal contrato sem efeito;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
3.250,00 € à Paróquia de Stª. Marinha de Chorense para as obras
de conservação e restauro da Capela de São Sebastião da Geira;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
5.000,00 € à Paróquia de Stª. Marinha de Covide para as obras de
conservação e restauro do altar-mor da igreja paroquial;
7ª. Deliberado aprovar os projetos cofinanciados pelos Programas
Operacionais dos Fundos Comunitários – Requalificação da
Avenida 20 de junho – Vila do Gerês;
8ª. Deliberado aprovar os projetos cofinanciados pelos Programas
Operacionais dos Fundos Comunitários – Requalificação da Rua
Miguel Torga – Vila do Gerês.
EDITAL N.º 18/2017 - 31 de agosto de 2017
1ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo – Programa de
Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos
do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Terras
de Bouro;

alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro Social e Paroquial
de Covide;
9ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro Social e Paroquial
de Rio Caldo;
10ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro Social e Paroquial
de Souto;
11ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro de Solidariedade
Social de Valdosende;
12ª. Deliberado aprovar a proposta – Norma de transportes
escolares/Ano letivo 2017/2018;
13ª. Deliberado aprovar a proposta – Refeições e transportes
escolares do Pré-Escolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico;
14ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares
aos alunos do Jardim de Infância – Centro Social e Paroquial de
Moimenta;
15ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do Jardim de Infância – Centro Social e Paroquial de Vilar
da Veiga;
16ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do Jardim de Infância e 1º. Ciclo do Ensino Básico – Junta
de Freguesia de Moimenta;
17ª. Deliberado aprovar o acordo de cooperação – Prolongamento
de horário e refeições – Centro Social Paroquial de Chorense;
18ª. Deliberado aprovar o acordo de cooperação – Prolongamento
de horário e refeições – Centro Social Paroquial de Moimenta;
19ª. Deliberado aprovar o acordo de cooperação – Prolongamento
de horário e refeições – Centro Social Paroquial de Rio Caldo;

2ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo – Programa de
Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos
do Jardim Infantil de Carvalheira;

20ª. Deliberado aprovar o regulamento para concessão de
apoio suplementar eventual a estudantes do Ensino Superior
residentes no Concelho de Terras de Bouro;

3ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo – Programa de
Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos
do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro Social e Paroquial de Rio
Caldo;

21ª. Deliberado deferir o pedido apresentado pela Srª. Maria
Alice Ferreira Martins para apoio financeiro para o transporte
escolar do seu filho João Paulo Martins de Carvalho, tendo por
base o Relatório Social elaborado pela Técnica de Ação Social do
Município;

4ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo – Programa de
Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos
do 1º. Ciclo do Ensino Básico Jardim de Infância – Centro Social e
Paroquial de Vilar da Veiga;
5ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo – Programa de
Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos
do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro de Solidariedade Social de
Valdosende;
6ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro Social e Paroquial
de Chorense;
7ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos
alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico – Centro Social e Paroquial
de Cibões;
8ª. Deliberado aprovar o protocolo – Transportes escolares aos

22ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 5.250,00 € (IVA
incluído) à Junta de Freguesia de Moimenta para a pavimentação
do estradão do Cavacadouro de Baixo;
23ª. Deliberado aprovar a abertura de procedimento concursal
comum para contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para um posto de trabalho de assistente
técnico e dois postos de trabalho de assistente operacional para
o Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;
24ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao apoio financeiro
às Coletividades Desportivas com Modalidades Federadas para
os meses de setembro e outubro de 2017;
25ª. Deliberado aprovar a quarta revisão às Grandes Opções do
Plano, Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2017 e
Submetê-la a deliberação da Assembleia Municipal;
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26ª. Deliberado aprovar o Contrato de Comodato celebrado entre
o Município de Terras de Bouro e o Centro Social e Paroquial de
Rio Caldo;
27ª. Deliberado aprovar o Contrato de Comodato celebrado
entre o Município de Terras de Bouro e a Junta de Freguesia da
Ribeira.
EDITAL N.º 19/2017 - 14 de setembro de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 600,00 € à Família
do Sr. Francisco Carvalho de acordo com a proposta do Sr.
Presidente e com o relatório Social;
2ª. Deliberado aprovar a proposta do Sr. Presidente do Município
de Terras de Bouro de atribuição de um apoio financeiro de
1.200,00 € à Família do Sr. Joaquim Vieira Martins, com base no
relatório Social;

3ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao diploma legal o
estabelecimento de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP), para o ano de 2017 de 0,25% e submetê-la à deliberação
da Assembleia Municipal;
4ª. Deliberado aprovar a proposta sobre o lançamento de uma
derrama de 1,4% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de
imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e 0,2% para
os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior
que não ultrapasse 150.000,00 € e submetê-la à deliberação à
Assembleia Municipal;
5ª. Deliberado aprovar a proposta de Taxas do IMI e submetê-la
à deliberação da Assembleia Municipal;
6ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos dois
Vereadores da oposição aprovar a proposta de Participação
variável no IRS, para o ano de 2017 em 4% e submetê-la à
deliberação da Assembleia Municipal.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu, no dia 30
de junho, a terceira sessão ordinária a Assembleia Municipal
de Terras de Bouro.
O ponto da situação do processo de geminação com
Saint-Arnoult-en-Yvelines, a limpeza e intervenções em
vias municipais, fornecimento de água, a recente tragédia
provocada pelos incêndios florestais, a constituição de
equipas de sapadores florestais para os municípios da área
do PNPG, assim como a melhoria de cobertura das redes
móveis na área protegida, o sucesso da campanha de recolha
de bens para auxiliar as vitimas dos fogos de Pedrógão
Grande, as portagens da Mata da Albergaria e o nível da água
nas albufeiras do concelho, constaram do período inicial da
sessão.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel Viana e como é usual, prestou informações e
esclarecimentos sobre os assuntos abordados.
Na Ordem de Trabalhos, além da apresentação usual da
atividade do município, foi aprovada, por maioria, a não
recomendação, de imediato e consequente adiamento para o
novo mandato, desta Assembleia ao Executivo Municipal para
apresentação de proposta de adesão à ANAM (Associação
Nacional de Assembleias Municipais). De salientar
também que foram aprovados, mas por unanimidade, os

seguintes pontos: Regulamento Municipal dos horários
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços no Município; Regulamento de feiras,
venda ambulante e da atividade de restauração e bebidas não
sedentária do Município e o Regulamento do passe jovem
municipal.
Foi ainda decidida, na parte final e por maioria, a apreciação
favorável do Relatório de Avaliação do Direito de Oposição do
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ano de 2016, tendo o senhor deputado municipal, Manuel
Sousa, demonstrado a sua apreciação de teor desfavorável
e aprovada, por unanimidade, a terceira revisão às Grandes
Opções do Plano, Orçamento da Receita e da Despesa e ao
Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2017 no
valor de 95.061,00euros, na sequência de uma transferência
a efetuar do Fundo de Emergência Municipal e da candidatura
“Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos,
efetuada junto da Agência para o Desenvol. e Coesão, IP.
No dia 1 de setembro a Assembleia Municipal de Terras de
Bouro realizou, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a sua
quarta sessão ordinária de 2017 e última desta legislatura.
No período inicial e ainda antes da ordem de trabalhos,
registaram-se intervenções sobre diversos assuntos da
atualidade concelhia, nomeadamente: processos e projetos
municipais, a área social, a recolha do lixo na época estival,
entre outros.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Cracel
Viana e como é usual, forneceu informações adicionais sobre
a atualidade concelhia, nomeadamente a presença de uma
nova Srª Juíza no Julgado de Paz de Terras de Bouro, a Dr.ª
Marta Guimarães, a quem desejou as maiores felicidades no
nosso concelho e também prestou esclarecimentos sobre os
assuntos abordados na sessão.

De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além da
apresentação usual da atividade do município, foi aprovada,
por maioria, com um voto contra e três abstenções, a quarta
revisão às Grandes Opções do Plano, Orçamento da Receita
e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos para
o ano de 2017 no valor de 226.000,00 euros, na sequência
de uma reprogramação temporal do controlo de Invasoras
Lenhosas na freguesia de Vilar da Veiga. De salientar também
que foi aprovada, mas por unanimidade, a emissão de uma
declaração de interesse municipal para regularização de
propriedade agrícola e considerado o conhecimento pela
Assembleia Municipal dos Acordos de Pagamentos Plurianuais
com a empresa Águas do Norte, S.A. e com a Agência para
o Desenvolvimento e Coesão, I.P, respetivamente. Foi ainda
decidida, por unanimidade, a aprovação de dois Votos de
Pesar pelo falecimento de dois funcionários do município,
no caso, do Sr. Manuel Paulo Barbosa Araújo e do Sr. Carlos
Manuel Gonçalves, situação da qual todos os elementos da
Assembleia Municipal de Terras de Bouro e público presente
consignaram o respetivo Minuto de Silêncio em memória e
como forma de homenagem aos falecidos.
Por fim, decorreu ainda um período dedicado aos
agradecimentos e reconhecimentos formais por parte do
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, dos Srs. Presidentes de Junta
de freguesia e dos respetivos vogais partidários, pela forma
correta como se desenrolaram os trabalhos regimentais ao
longo dos últimos quatro anos.

Ano
N.º
Data
Propriedade

Coordenação e Recolha
de Informação
Paginação/Fotografia
Impressão
Tiragem
Publicação
Depósito Legal

2017
149
01/10/2017
Município de Terras de Bouro
www.cm-terrasdebouro.pt
geral@cm-terrasdebouro.pt
Município de Terras de Bouro
comunicacao@cm-terrasdebouro.pt
Município de Terras de Bouro
Graficamares L.da
3000 exemplares
Trimestral
1385/99

O Castro e o Castelo

O Castro, ponto culminante da Montanha de Bouro, a 992 metros de altitude, em frente à Cidade,
digamos provisoriamente que deverá ter sido um povoado fortificado que terá desempenhado
importantíssimo papel na pré-história recente e na proto-história.
Abaixo do castro encontra-se a Fraga do Castelo. Do lado de cima desta fraga, na direção de
Freitas, estende-se a agradabilíssima Chã do Castelo, e tem nome Castelo também a generalidade
do monte de Cubide nesta montanha. Nos seus penedos encontram-se entalhes para apoio de
barrotes de cobertura e a uns 100 metros vêem-se restos de uma parede de granito. Tal como a
Fraga da Baralha (<VARALIA ”cercada de varas”), que se encontra próxima, seguramente serviu,
no inicio da monarquia portuguesa, de castelo medieval, onde se encontrou a defesa recuada,
comandada pelo abade do Mosteiro do Bouro, da invasão castelhana de Portugal pela Via Nova.
PELA SERRA DO JURÊS E AO LONGO DA GEIRA, Fernando da Silva
Cosme e Luís Borges . fotografia, pág. 218-219

