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EDITORIAL
Caras e caros Terrabourenses!
Salientei, em diversas ocasiões, que o cargo e as
funções de Presidente da Câmara Municipal de Terras
de Bouro foram e são para mim uma enorme honra
e uma experiência extraordinária. Procuro colocar o
melhor de mim em tudo o que exige 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.
Neste ano, no dia um de outubro, teremos eleições
autárquicas. Ora, como é do conhecimento geral,
tomei a decisão de não me candidatar a qualquer
cargo autárquico.
Face a esta decisão, porque sou professor e não
devo prejudicar a minha carreira profissional, irei
assumir as funções de docente logo no início do
próximo ano escolar, no mês de setembro. Assim,
é meu dever comunicar aos terrabourenses, pelo
respeito que me merecem, que renunciarei ao cargo
de Presidente da Câmara Municipal a partir do início
do mês de setembro.
Deste modo, esta é a última vez que vos apresento
algumas informações, considerações e reflexões no
editorial desta revista informativa do Município. É,
pois, o momento certo para fazer um balanço global,
necessariamente resumido, do meu percurso de oito
anos à frente dos destinos do nosso concelho.
Quando iniciei as funções de presidente da
câmara, em 2 de novembro de 2009, decidi, em
conjunto com os meus dois vereadores, concretizar
os seguintes objetivos estratégicos para o nosso
Município: 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 e pagámos por estas
obras 1.784.000,00 €.

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 1.370.000,00 €.
Entre 2010 e 2017, investimos 860.000,00 € na
requalificação urbana de espaços públicos, 760.000,00
€ em redes de água e de saneamento, 350.000,00 €
em requalificação de imóveis municipais, 200.000,00 €
na construção de casas mortuárias e 720.000,00 € 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
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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 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 um eficaz Gabinete de Apoio ao Agricultor que
oferece serviços gratuitos no âmbito da elaboração de
candidaturas de projetos agrícolas à apoios financeiros,
programas de formação e informação, apoio jurídico,
organização de eventos (concursos, exposições, visitas,
ações de formação e de esclarecimento, etc.).
Hoje, a Câmara Municipal desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento dos projetos sociais
do concelho, implementando medidas concretas,
como os projetos ligados ao envelhecimento ativo,
à ação social escolar, ao serviço de atendimento e
acompanhamento social e aos apoios à melhoria das
habitações, 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, cultural, de
cidadania, de educação, de saúde, de apoio às famílias,
através da promoção de inúmeras atividades para toda
a comunidade (crianças, jovens, adultos e idosos).
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 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 trouxeram
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 de um novo
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
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dependem também e em grande parte da sua
equipa de colaboradores (vereadores, dirigentes e
funcionários municipais), da Assembleia Municipal,
das Juntas de Freguesia, das Instituições do concelho
(sociais, humanitárias, culturais e desportivas) que

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 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 2.950.000,00 €.
Importa, por fim, salientar que já candidatámos
várias obras ao novo quadro comunitário (Portugal
2020 e Norte 2020), estando já aprovado o apoio
financeiro, entre 75% e 85%, para os projetos “Ecovia
do Homem I” (350.000,00 €) e “Raia Termal: Vila
do Gerês” (388.500,00 €). Além destes projetos
já aprovados, o Município candidatou e aguarda
aprovação dos projetos: Ecovia do Homem II
(400.000,00 €), Valorização do Território – PNPG
(900.000,00 €), Passeio pedonal entre os lugares de
Admeus e de Pereiró, em Vilar da Veiga (360.000,00
€), Reabilitação Urbana: Parque da Vila de Terras de
Bouro e Ruas do Gerês (600.000,00 €), Requalificação
de Infraestruturas Escolares (637.500,00 €) e
Modernização Administrativa e dos Serviços Públicos
(256.000,00 €).
Concluindo, julgo que a nossa marca fica na
execução de obras úteis e sustentáveis, no apoio social
aos mais vulneráveis e às instituições 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, criando condições para um
futuro mais promissor.
O dinamismo e o desenvolvimento de um
município dependem da determinação, do empenho
e da competência do Presidente da Câmara. Mas

promovem a qualidade de vida e o desenvolvimento
social e cultural. Temos ótimos vereadores e
competentes colaboradores da autarquia, uma
Assembleia Municipal atenta aos problemas do
concelho, presidentes das Juntas de Freguesia
diligentes e empenhados, excelentes dirigentes das
Instituições do concelho. Por isso, não tenho dúvida de
que o progresso e a qualidade de vida continuarão a
ser os objetivos basilares de todos os munícipes com
responsabilidades políticas e sociais.
A toda a população do meu concelho, a todos os
que me ajudaram e apoiaram, a todos os autarcas
que nas freguesias procuram resolver os problemas
das pessoas, a todos os dirigentes das instituições
sociais, humanitárias, culturais e desportivas que,
de forma empenhada e competente, enriquecem
o nosso concelho, a todos os colaboradores do
Município de Terras de Bouro, o meu mais sincero
agradecimento.
Levo apenas no coração o bem que todos juntos
conseguimos construir.
» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro
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Feira do “Cabrito Biológico da Serra do Gerês”

“...Terras de Bouro
colocou a
gastronomia e
o artesanato do
concelho ao serviço
da dinamização
económica.
O cabrito biológico
do Gerês é um
produto local de
excelência para
cativar turistas...”

Nos dias 5, 6 e 7 de maio, Terras de Bouro
“concedeu ao Cabrito Biológico da Serra do
Gerês”, através de um variado programa de
animação e uma rica degustação gastronómica,
nos restaurantes do concelho que aderiram
à iniciativa, o valor que este produto possui e
representa para a economia, turismo e cultura do
nosso concelho.
Durante os três dias decorreram vários
espetáculos musicais, como o Festival Folclórico,
que contou com a presença dos grupos: Rancho
Folclórico da Balança, Rancho Folclórico de
Valdosende, Rancho Folclórico de Valdreu e
Rusga de S. Vicente de Braga - Grupo Etnográfico
do Baixo Minho.
Já no sábado, teve lugar a tradicional corrida
de cavalos e a atuação do artista musical, Zé
Amaro. Por último, no domingo, dia 7 de maio,
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realizou-se o sempre muito animado e concorrido
Encontro de Concertinas, nesta que foi já a sua
décima quinta edição.

Esteve evento foi organizado pelo Município
de Terras de Bouro numa parceria com a ATAHCA
- Associação de Desenvolvimento das Terras Altas
do Homem, Cávado e Ave.

Inauguração das Obras de Requalificação da Piscina de Valdosende
A piscina municipal de Paradela, em
Valdosende, cuja gestão está protocoloda
com a Associação Sociocultural e Desportiva
de Valdosende, sofreu obras significativas de
requalificação, como a instalação de um novo
sistema de filtragem de água, diminuição da
profundidade e substituição do mosaico de
revestimento por tela antiderrapante.

Para a concretização destas obras, inauguradas
em junho, foi celebrado um protocolo entre
a Associação, o Município e a EDP de modo a
financiar o investimento que atingiu o montante
de 90.000 €.
Entretanto, o Município celebrou um protocolo
com a Associação para que as crianças das ATL´s de
Verão usufruam das instalações de forma gratuita.
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Apresentação Oficial da Logomarca “Gerês”
Nos dias 25 e 26 de maio 2017, a Associação
Gerês Viver Turismo divulgou a logomarca Gerês,
no Porto e no Gerês. Este símbolo encerra em
si vários dos elementos mais significativos do
Gerês (água, natureza e montanha). É uma
representação gráfica, simbólica, da paixão
pela Montanha e pela Natureza, criada com o
objetivo de ser facilitadora na comunicação de
tão conhecido destino turístico, destinando-se
também a identificar as atividades desenvolvidas
pela Associação GVT, bem como a dos seus
associados, numa relação próxima e cordial com
outras entidades e horizontes territoriais.
A logomarca Gerês pretende ser relevante a
nível local, regional, nacional e internacional.
Nota: A utilização desta logomarca carece de
autorização da Associação Gerês Viver Turismo,
pelo que as empresas e outras entidades devem
enviar solicitação para vivergeres@gmail.com.

XI Edição do Concurso “Pintar a Páscoa”
O Município de Terras de
Bouro e o Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro, na
presença da Senhora Vereadora
da Educação e Ação Social
do Município, Dr.ª Liliana
Machado, e do Senhor Profº
Álvaro Carneiro, inauguraram
oficialmente a 13 de abril a
décima primeira edição do
projeto “Pintar a Páscoa”.
Os trabalhos, que primaram
pela qualidade e conceção,
estiveram disponíveis para visita
até ao final do mês de abril em
frente aos Paços do Concelho.
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Terras de Bouro Acolheu o 6º Encontro das Romarias do Minho
A irmandade de S. Bento da Porta Aberta, em
colaboração com o Município de Terras de Bouro,
recebeu no dia 19 de abril, no Hotel S. Bento
da Porta Aberta, o 6º Encontro das Romarias
do Minho que juntou vereadores e técnicos da
área da Cultura de vários municípios do Minho e
Alto Minho, bem como membros de Confrarias e
Comissões de Festas. O encontro contou com as
prestimosas presenças do Presidente da Câmara
e do Rev. Bispo Auxiliar de Braga, D. Francisco
Senra, que apelaram a união dos presentes
na necessidade da preservação neste tipo de
manifestações culturais.
Os presentes procuram e debateram outras
formas de colaboração, tendo em vista a
concretização da candidatura das Romarias do
Minho ao Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial e futuramente à UNESCO.
O Encontro começou por apresentar as
particularidades da Romaria de S. Bento (Terras
de Bouro) e da Festa das Cruzes (Barcelos).
Durante a iniciativa, foi feito um ponto de situação
dos vários processos de inventariação que
cada entidade pretende registar no Inventário
Nacional do Património Cultural. Neste âmbito,

foi importante do contributo do Diretor do
Museu Nacional de Etnologia, Dr. Paulo Costa,
que esclareceu os presentes sobre a metodologia
a utilizar no registo do inventário do património
cultural imaterial.

10

V Feira da Chanfana de Cabra da Ermida da Serra do Gerês
No fim de semana de 22 e 23 de abril, decorreu
no lugar da Ermida da Serra do Gerês, a V Feira
da Chanfana de Cabra da Aldeia Comunitária da
Ermida.

A ATACE, Associação Turística da Aldeia
Comunitária da Ermida, com o apoio do
Município de Terras de Bouro, organizou o
evento gastronómico que, tendo por objetivo
divulgar e promover a chanfana de cabra
como prato gastronómico de eleição, procurou
também dar a conhecer os usos e costumes da
aldeia comunitária da Ermida da Serra do Gerês,
potenciando a aldeia do ponto de vista turístico.
O evento, que vai na sua quinta edição,
procurou atrair para a aldeia da Ermida todos
aqueles que apreciam produtos endógenos de
grande qualidade, como é o caso da chanfana
de cabra criada na aldeia, associando-lhes
a possibilidade dos participantes poderem
vivenciar as práticas comunitárias ancestrais que
lhe são características.

Terras de Bouro no “ Porto Welcome Center”
O Município de Terras de Bouro esteve
representado ao mais alto nível na ação de
promoção territorial levada a cabo pela CIM
Cávado, a convite da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Entre os dias 12 e 14 de maio e com a presença
de produtores dos seis municípios, existiu a

oportunidade de expor e comercializar variados
produtos. Para alavancar esta presença, a CIM
Cávado ofereceu um programa de animação
muito completo, que contou com a realização
de workshops temáticos, provas de vinho e
gastronomia, música e apresentação dos vídeos
promocionais do território da NUT III Cávado.
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“Porta do Campo do Gerês” Presente na Festa da Montanha
A Porta do Campo do Gerês representou Terras
de Bouro no evento Festa da Montanha, levado
a cabo pela Câmara Municipal dos Arcos de
Valdevez e pela ARDAL.
O certame contou com a visita da Secretária
de Estado do Ordenamento do Território e da
Conservação da Natureza, Dr.ª Célia Ramos, que
deixou a promessa de um maior envolvimento
do Estado no que concerne às áreas protegidas
e adiantou também que estão em curso projetos
de vários milhões de euros para salvaguardar a
floresta e ajudar as populações.
A participação da Porta do Campo do Gerês
neste evento, que se realizou na Porta do Mezio,
teve como objetivo dar a conhecer uma das cinco
Portas do Parque Nacional da Peneda Gerês, bem
como o turismo de natureza e as potencialidades

do território de Terras de Bouro, inserido no
Parque Nacional da Peneda Gerês e considerado
pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera.

Vila do Gerês Comemorou 26º Aniversário
No dia 17 de junho, a Vila do Gerês assinalou o
26º aniversário de elevação à referida categoria.
O programa comemorativo abriu com a
atuação da Banda Musical de Carvalheira,
seguida da concentração das entidades oficiais
e população junto à Capela de Santa Eufémia.
Posteriormente decorreu o hastear da bandeira
da vila acompanhada da interpretação do Hino

do Gerês pela Banda Musical de Carvalheira e,
logo depois, a Eucaristia Solene em memória dos
geresianos e amigos do Gerês já falecidos.
De tarde, o almoço volante foi servido no
Parque das Termas com música da Charanga
de Vilar da Veiga, tendo-se realizado a IV Feira
Mostra com a participação das associações e
organismos representativos de Vilar da Veiga.

12

De Marselha a Terras de Bouro em Bicicleta
Dois ciclistas septuagenários, provenientes de
Le Beausset, Marselha, com quem o município
de Terras de Bouro está geminado, percorreram
cerca de 1900 km em 33 dias até chegarem ao
seu primeiro destino, o Santuário de S. Bento da
Porta Aberta.
O casal Gréta e Elias Mulet viram reconhecida
a sua destemida viagem com a feliz chegada ao
nosso concelho, onde tinham à sua espera para
uma sessão de boas-vindas, o Senhor Presidente
da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Cracel que,
para além das felicitações pelo sucesso da
expedição, teve oportunidade de entregar
umas recordações alusivas a Terras de Bouro. A
Irmandade do S. Bento e a família de acolhimento
também participaram nesta receção.
Esta aventura surgiu da disposição do simpático
casal francês em alcançar e percorrer os três
concelhos europeus com os quais Le Beausset

tem geminação: Terras de Bouro, Scheidegg
(Alemanha) e Cetona (Itália). Durante os dois
dias que o casal Mulet permaneceu em Terras
de Bouro, o município promoveu um périplo
pelo concelho, mostrando alguns do locais
que melhor nos caraterizam enquanto destino
turístico de referência. Agradecemos à família de
acolhimento toda a simpatia e disponibilidade
para receber estes heróis.

XIII Subida das Vezeiras de Rio Caldo e de Vilar da Veiga
A Associação Lírio do Gerês organizou no
passado fim de semana de 13 a 14 de maio, a
XIII Subida da Vezeira, costume secular em que o
gado das vezeiras de Rio Caldo e Vilar da Veiga se
dirige para a serra.
O evento iniciou-se, oficialmente, no sábado
pelas 15 horas, com a realização da Caminhada

da Vezeira - Trilho dos Currais e, pelas 21h30,
teve lugar, no Largo da Colunata, a atuação do
grupo musical “Nortucha”.
No domingo e logo pelas 10h, ocorreu a
passagem do gado pelo centro da Vila do
Gerês, seguindo-se, pelas 11h30, a abertura da
prova gastronómica no Parque das Termas com
animação pelo Rancho Folclórico da Associação
Sociocultural de Valdosende e pela Charanga
de Vilar da Veiga. Na parte da tarde, continuou
a programação com cantares tradicionais,
concertinas e cantares ao desafio e às 16h
aconteceu uma “chega de bois”.
A iniciativa contou com o apoio do Município
de Terras de Bouro, da Junta de Freguesia de Rio
Caldo e da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga,
assim como dos Hoteleiros do Gerês.

13

Terras de Bouro na Comunicação Social
THE GUARDIAN

O pilolto do WRC Jari-Matti Latvala em Terras de
Bouro (S.Bento) a 16 de maio.
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Universidade do Minho Acolheu Sessão com os Idosos do
Projeto Bem Envelhecer IV

O Projeto Bem Envelhecer
IV proporcionou a várias
instituições de Terras de
Bouro a participação em Braga
numa sessão organizada pelas
seguintes instituições: Casa do
Areal, Centro Social da Paróquia
de S. Victor e Fundação Bomfim.
Como é hábito, o Município de
Terras de Bouro é também uma
das instituições participantes
e ativas do projeto, a par dos
restantes parceiros do programa,
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sendo que, desta vez, a jornada, que se realizou a
18 de maio, contou com cerca de 67 participantes
e a presença do senhor Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Braga, Dr. Firmino Marques.
As instalações da Universidade do Minho foram
o cenário eleito e, logo após a receção, todos
tiveram oportunidade de efetuar uma visita
guiada ao Instituto de Ciências da Vida e Saúde
(ICVS) da Escola de Medicina da Universidade
do Minho (Domínio das Neurociências). Depois
do almoço, gentilmente proporcionado na
cantina da Universidade do Minho, seguiu-se
uma divertida e interessante atividade musical,
momento levado a cabo pela Tuna de Medicina
da Universidade do Minho.
É de salientar ainda que a realização destas
iniciativas visa promover e apoiar o contacto

entre as diferentes gerações; possibilitar o
conhecimento da investigação desenvolvida ao
nível da ciência da vida e da saúde; possibilitar
o contacto com diferentes estilos de músicas e
vivenciar novas experiências de vida.

Projeto Bem Envelhecer IV na “História de António Lopes, Benfeitor da
Póvoa de Lanhoso”
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer IV, várias
instituições de Terras de Bouro e os restantes
parceiros do programa participaram numa
atividade na Póvoa de Lanhoso.
No dia 12 de abril, os cerca de 83 participantes,
após a receção no Theatro Club da Póvoa de
Lanhoso, tiveram oportunidade de assistir à
peça de teatro de fantoches - Livro do Dr. José
Abílio Coelho – “António Lopes, um coração de
filigrana” e já depois do almoço, que aconteceu
no Restaurante do Castelo, ocorreu uma aula de
expressão musical.
É de salientar ainda que a realização destas
iniciativas visa promover e apoiar o contacto e
a solidariedade entre as diferentes gerações, já
que todas as atividades são em conjunto com
crianças, assim como incentivar e desenvolver
a motricidade e a atividade física regular e
moderada.

Campanhas de Recolha de Sangue no Concelho
Decorreu no passado dia 19 de abril, na sede do
Centro Municipal de Valências, a VI companha de
recolha de sangue e, no Pólo do Gerês, no passado
dia 8 de junho, a VII companha de recolha de
sangue em parceria com o Instituto Português do
Sangue e da Transplantação. Estas duas recolhas
de sangue alcançaram ótimos resultados, já que
a cada campanha se tem conseguido aumentar o
número de dadores e de colheitas.
Os valores registados foram alcançados com
o contributo de muitos terrabourenses que
se mobilizaram em prol de uma nobre causa,
contribuindo assim para o aumento das reservas
de sangue nos hospitais portugueses.
Graças ao espírito solidário de todos os que
aderiram à iniciativa, foram superados os objetivos

propostos, criando assim uma motivação para
repetir estas iniciativas de solidariedade social.

Aulas de Fitness para assinalar a 5.ª Edição do Mês do Coração em Terras
de Bouro
O Centro Municipal de Valências de Terras de
Bouro, em parceria com a Unidade de Cuidados
na Comunidade local, promoveu este ano a 5.ª
edição do Mês do Coração.
Para o efeito desenvolveram durante este
mês de maio ações de sensibilização junto da

população concelhia com o objetivo de a alertar
para as doenças cardiovasculares que continuam
a ser a principal causa de morte em Portugal.
Conscientes de que a prevenção das doenças
cardiovasculares se deve iniciar precocemente
e de forma a chamar a atenção das pessoas
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para a importância que a atividade física tem
na prevenção destas doenças, realizaramse duas Megas Aulas de Fitness, nos dias 10
e 24 de maio, no Vale do Cávado e Vale do
Homem, respetivamente, que contaram com a
participação das crianças do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro e também do Centro
de Atividades Ocupacionais (CAO) de Souto.

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito
da prevenção das doenças cardiovasculares,
que decorreram ao longo do mês de maio,
registaram uma forte adesão por parte da
população terrabourense em geral, o que
permitiu sensibilizar e alertar um grande número
de pessoas para esta problemática e os perigos
para a saúde pública.

Município e UCC Promoveram Rastreios à População
O Centro Municipal de Valências de Terras de
Bouro, em parceria com a Unidade de Cuidados
na Comunidade local, realizou rastreios gratuitos
à população nas vilas de Terras de Bouro e do
Gerês, também como forma de assinalar o Mês
do Coração.
Os rastreios, gratuitos e abertos a toda a
população, visaram sobretudo a deteção de
fatores de risco cardiovascular, nomeadamente,
com medição da tensão arterial, índice de massa
corporal, perímetro abdominal e cálculo do
“score” de risco de Diabetes Mellitus tipo 2, bem
como de problemas relacionados com a voz.
Esta atividade insere-se na missão seguida
pelo Centro Municipal de Valências que pretende
fomentar a prática de hábitos de saúde saudáveis,
o que permitirá contribuir para o aumento da
qualidade de vida das pessoas. Os casos mais

preocupantes que foram detetados no âmbito
destes rastreios foram assinalados pela equipa da
Unidade de Cuidados na Comunidade de Terras
de Bouro que aconselhou as pessoas a marcarem
uma consulta com o seu médico de família.
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Município e Agrupamento de Escolas Assinalaram o Dia
Mundial da Criança e do Ambiente

“... A comunidade
escolar de Terras
de Bouro celebrou
o dia mundial
da criança e do
ambiente com
música, insufláveis,
atividades lúdicas
e culturais e com
muita alegria e
animação ...”

O Município de Terras de Bouro, em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro, a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, a Unidade de Cuidados Continuados na
Comunidade de Terras de Bouro, os Bombeiros
Voluntários de Terras de Bouro, a GNR, o Núcleo
Rio Homem e contando ainda com o apoio das
empresas BRAVAL, SUMA e Águas do Fastio,
comemorou o Dia Mundial da Criança (1 de
Junho) e, simultaneamente, o Dia Mundial do
Ambiente (5 de Junho).
No recinto localizado junto à Piscina
Municipal decorreram, ao longo de todo o dia,
ateliers pedagógicos e dramáticos, ações de
sensibilização, gincanas de trotinetes e futebol,
destacando-se os insufláveis e a “hora do conto”.
No final, teve lugar uma fantástica largada
de cerca de 500 balões biodegradáveis que
continham no seu interior uma semente lá
colocada pelas crianças.
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Marchas Populares Infantis Coloriram a Vila de Terras de Bouro
No dia 23 de junho, a Vila de Terras de Bouro
acolheu as Marchas Populares infantis, evento
que levou até à sede do concelho muitos
populares e familiares das cerca de quinhentas
crianças participantes.
A atividade, promovida em conjunto pela
Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro, reuniu os alunos que
frequentam os Jardins de Infância e as Escolas de
1.º Ciclo, os utentes do CAO de Souto e também
contou com a presença dos idosos dos Centros
Sociais de Terras de Bouro.
Participaram no evento os Centros Sociais e
Parquiais de Chorense, Cibões, Moimenta, Souto

e Covide; Alunos do Clube da Música da Escola de
Terras de Bouro; CAO de Souto; CSS Valdosende;
Centro Escolar - Vila de Terras de Bouro; EB1
Gerês; EB1 Rio Caldo; EB1 Valdosende; JI de
Carvalheira; JI de Chorense; JI de Terras de Bouro;
JI de Gerês e JI de Rio Caldo.
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CIM Cávado apresentou Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar
No dia 28 de junho, na Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva, em Braga, 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 os de Terras
de Bouro que contará com três projetos no valor
aproximado de 371.000 € e três intermunicipais
de combate ao insucesso escolar, 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.
Este Plano visa contribuir para a melhoria
do sucesso educativo dos alunos, reduzindo
as saídas precoces do sistema educativo, de
forma a combater o insucesso escolar (taxas
de retenção e desistência), através do reforço à
equidade no acesso à educação e melhorando
a qualidade e a pertinência das aprendizagens
e das competências adquiridas, em linha com
as diretrizes da Estratégia Europa 2020, Portugal
2020 e POR Norte 2020.

Município de Terras de Bouro proporciona Atividades de Tempos Livres
Nas férias da Páscoa, de 5 de abril a 13 de abril,
o Centro Municipal de Valências de Terras de
Bouro proporcionou ATL`s, atividades que foram
dinamizadas na sede do centro municipal, em
Moimenta, em Rio Caldo e no Pólo do Gerês.
Foram desenvolvidas variadíssimas ações que
preencheram em pleno as férias das crianças,
nomeadamente: Aulas de Chinês; Ateliers
de “Artes Plásticas”, de “Ciência Divertida” e
de Pintura; Workshops de Culinária-Gomas;
Cinema; Sessões fotográficas; Jogos lúdicos;
Artes decorativas; Pintura Jogos dramáticos;

Dança; Atividade física; Caça aos Ovos de Páscoa
e momentos dedicados ao estudo.
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Alunos do 1.º Ciclo Participam em Atividade sobre “A Importância da
Água na Nossa Alimentação – Água Contida na Fruta”
O Centro Municipal de Valências de Terras
de Bouro realizou, no dia 12 de junho, um
workshop sobre “A importância da água na nossa
alimentação” para os alunos do 1.º Ciclo do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro.
Com a realização desta atividade pretendeuse sensibilizar as crianças para a importância de
beber água ao longo do dia; referir a importância
da água tanto na produção como na confeção
dos próprios alimentos; relacionar o consumo
do peixe com a água (os peixes necessitam de
água para viver e nós necessitamos do peixe na
nossa alimentação); demonstrar que uma grande
parte do nosso corpo é constituída por água e,
por fim, enfatizar a importância da água para a
manutenção da vida na terra.
Na parte inicial, foi efetuada uma breve
abordagem sobre a temática e de seguida

procedeu-se à confeção de batidos de fruta
com a ajuda das crianças. Mais uma forma
lúdica de demonstrar às crianças a importância
que a água e a fruta têm na sua alimentação e
consequentemente na sua saúde.

Intercâmbio Escolar entre Terras de Bouro e Sesimbra
No âmbito do processo de intercâmbio
escolar que regularmente se realiza com outros
agrupamentos, Terras de Bouro acolheu, durante
os dias 4, 5 e 6 de maio, cerca de 20 alunos
oriundos de Sesimbra.
A Senhora Vereadora da Educação e Ação
Social do Município de Terras de Bouro, Dr.ª
Liliana Machado, deu as boas-vindas e recebeu,
nos Paços do Concelho, a referida turma e os
senhores professores, pertencentes a Escola
Básica dos 2º e 3ª Ciclos Navegador Rodrigues
Soromenho (Sesimbra).
Ao longo da estadia, que se efetuou na Casa
dos Bernardos, além da interação com os alunos
do 1º ciclo da Escola Básica e Secundária de
Terras de Bouro, os estudantes tiveram também

oportunidade de efetuar uma visita por alguns
locais emblemáticos do concelho e praticar
outras atividades, como a realização de um trilho.
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V EDP Distribuição GERÊS GRANFONDO

No passado dia 11 de junho,
teve lugar na Vila do Gerês o V EDP
DISTRIBUIÇÃO GERÊS GRANFONDO.
A prova deste ano contou com cerca
de 2200 ciclistas, destacando-se destes
Óscar Pereiro, Vencedor do Tour de
France em 2006, Rui Vinhas, Vencedor
da Volta a Portugal de 2016, assim
como Venceslau Fernandes, Joaquim
Andrade e Ezequiel Mosquera, entre
muitas outras figuras do ciclismo
nacional e internacional.
Na edição deste ano, a prova teve
novamente a sua partida e chegada no centro da Vila do Gerês, passando
pela Serra da Cabreira em direção a Montalegre e regressando de novo
ao centro da Vila do Gerês.
Contou com três distâncias, aumentando por isso as possibilidades
de todos poderem participar, visto que o Minifondo teve 61 km, o
Mediofondo 100 km e o Granfondo 154 km.
Estiveram reunidas todas as condições para que fosse uma grande
festa do ciclismo e para que o nosso Município, mais uma vez, fosse
projetado por todo o mundo.
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Peneda-Gerês Trail Adventure em Terras de Bouro
A vila do Gerês acolheu, nos dias 13 e 14 de
abril, a prova de atletismo de montanha ‘PenedaGerês Trail Adventure’.
Esta prova percorreu alguns dos percursos mais
emblemáticos e locais do nosso município e do
Parque Nacional da Peneda Gerês, tendo como
pano de fundo a riqueza do nosso património
natural e cultural.
Peneda-Gerês Trail Adventure® é uma
organização da empresa de desportos Carlos Sá

Nature Events® e da Associação Viver PenedaGerês, com o apoio das Câmaras Municipais do
PNPG e do Parque Nacional da Peneda Gerês. No
último dia do evento, teve lugar ainda a prova
PGTA Solidário, com partida e chegada ao Gerês.
Este evento desportivo de nível internacional é
mais um evento que dignifica o Gerês e leva o
nosso município a todo o mundo.

Ultra Trail da Geira Romana
Com o apoio dos Município de Terras de Bouro
e Amares, a Confraria Trotamontes e o Clube
Orientação do Minho realizaram, no dia 30 de
abril de 2017, a 10ª Ultra Trail Geira Romana.
O evento foi composto por duas provas
competitivas que integram o Campeonato
Nacional de Ultra Trail, Serie 150 com a distância
de 50 km / 1540m D+ e outra na distância de
18 km / 700m D+ que integra o Campeonato
Nacional de Trail, Serie 100. Decorreu também
uma caminhada com 10 km de extensão.
A prova principal, Ultra Geira Romana 50km,
teve a partida no Museu da Geira, no concelho de
Terras de Bouro e meta em Caldelas, no concelho
de Amares. O percurso de 50 km decorreu na via
romana que ligava Bracara Augusta e a Astúrica

Augusta. O Trail da Geira Romana 18 km teve a
partida em S. Sebastião da Geira e chegada em
Caldelas.
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Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 03/2017 (retificação de valor atribuido)
21ª. Deliberado atribuir um subsídio de 500€
ao Agrupamento de Escuteiros de Santo André
de Moimenta para aquisição de materiais e
instrumentos.
EDITAL N.º 07/2017 - 30 de março de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 6.000,00€ à ACREDECO Lírio do Gerês
para a organização do evento desportivo “Gerês
Granfondo Cyclin Road”;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 1.500,00€ ao Centro Social e
Paroquial de Souto para obras no Centro de
Atividades Ocupacionais;
3ª. Deliberado aprovar o projeto de obras na Escola
Básica 1 do Gerês;
4ª. Deliberado aprovar o projeto de obras na Escola
Básica 2/3 de Rio Caldo;
5ª. Deliberado aprovar o Relatório final e a
adjudicação definitiva do Lote 49 que integra o
Plano de Pormenor do Bairro da Caniçada;
6ª. Deliberado aprovar o Regulamento da
Piscina Municipal e submetê-la a deliberação da
Assembleia Municipal;
7ª. Deliberado aprovar a proposta - Associação de
Futebol de Braga – Pagamento das inscrições das
Camadas Jovens.
EDITAL N.º 08/2017 - 06 de abril de 2017
1ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação do
processo de candidatura a subsídio a estudantes do
ensino superior apresentado por Verónica Maria
Pires de acordo com o Relatório Social elaborado
pela Técnica do Serviço de Ação Social;
2ª. Deliberado por maioria, com a abstenção
dos dois Vereadores da oposição, aprovar os
Documentos de Prestação de Contas relativos a
2016 e submetê-los a deliberação da Assembleia
Municipal;
3ª. Deliberado aprovar a proposta de adenda
ao contrato Interadministrativo de delegação de
competências nas Juntas de Freguesia e submetêla a deliberação da Assembleia Municipal;
4ª. Deliberado aprovar a proposta de deliberação
de Interesse Público Municipal na Regularização
de Explorações Pecuárias apresentada por Maria
Pureza da Cruz e submetê-la a deliberação da
Assembleia Municipal;
5ª. Deliberado por maioria, com o voto contra dos
dois Vereadores da oposição, aprovar a 2ª. Revisão
às Grandes Opções do Plano e Orçamento da
Receita e da Despesa para o ano de 2017;

6ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal
da informação relativa ao 2º. Semestre de 2016 do
Revisor Oficial de Contas.
EDITAL N.º 09/2017 - 27 de abril de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.300,00 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia da Balança para a repavimentação de um
caminho no lugar de Esposende;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.595,94 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia da Balança para a pavimentação de baia
de paragem e estacionamento no lugar de Vau;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 7.500,00 € (IVA incluído) à Junta
de Freguesia do Campo para a pavimentação em
calçada à fiada de uma rua de acesso à Raposeira;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 3.943,20 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia de Carvalheira para a construção de
um muro de suporte em frente à sede da Banda
Musical de Carvalheira;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 52.165,03 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia de Moimenta para a pavimentação em
betuminoso de diversas ruas da Freguesia;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 8.692,00 € (IVA incluído) à Junta de
Freguesia da Ribeira para as obras do alargamento
da rua principal do lugar do Casal de Baixo;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 9.500,00 € (IVA incluído) à Junta
de Freguesia de Souto para o alargamento e
pavimentação em calçada à fiada da rua principal
do lugar da Porta;
8ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de
lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2017) ao
Senhor Manuel Augusto Fernandes Vale;
9ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de
lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2017) ao
Senhor António Pimenta de Sousa Carvalho;
10ª. Deliberado ratificar o apoio financeiro no
montante de 16.566,80 € (IVA incluído) atribuído à
Associação dos Bombeiros Voluntários de Terras de
Bouro para obras no seu quartel;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 20.000,00 € (IVA incluído) ao Centro
Social e Paroquial de Chorense para obras e
equipamentos do Lar de Idosos;
12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro

no montante de 26.000,00 € (IVA incluído) ao Centro Social e
Paroquial de Covide para obras de construção e equipamentos
do novo Lar de Idosos;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
2.500,00 € ao Moto Club Serra do Gerês para a organização do
encontro anual de Motard´s que se realiza no Campo do Gerês;

13ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos dois
Vereadores da oposição, aprovar o Relatório de Execução do
Pleno de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
2.000,00 € à Associação de Tocadores Entre Pontes de Rio
Caldo para a organização do “encontro anual de Tocadores de
Concertinas”;

EDITAL N.º 10/2017 - 11 de maio de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante
de 825,00 € à família do Sr. João Paulo de Carvalho para
comparticipar nas despesas de transporte de Rio Caldo para a
APPACDM de Braga, durante o ano letivo de 2016/17, com base
no Relatório Social elaborado pela Técnica de Ação Social;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
5.300,00 € (IVA incluído) à Junta de Freguesia de Valdosende
para a obra de pavimentação do caminho do Calvário;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
10.000,00 € (IVA incluído) à Junta de Freguesia de Moimenta
para obras de reparação de vias rurais;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
1.200,00 € (IVA incluído) à União de Freguesias de Chamoim e
Vilar para a reparação do seu palco que também está ao serviço
do Município;

7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
2.000,00 € ao Sr. Belmiro Manuel Martins Capela para as obras
de recuperação do estábulo e barracão agrícola danificados
por um temporal, uma vez que se enquadra no Artº. 27º. do
Regulamento Municipal da concessão de Apoio a Estruturas
Sociais Desfavorecidas ou Dependentes;
8ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de lugar de
estacionamento na Vila do Gerês por seis meses (01 de maio a 31
de outubro/2017) à Srª. Maria Paula Martins Coelho Lima;
9ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de lugar de
estacionamento na Vila do Gerês por seis meses (01 de maio a
31 de outubro/2017) ao Sr. Fernando Joaquim Mouta Martins;
10ª. Deliberado aprovar o protocolo de cooperação entre o
Município de Terras de Bouro e o Clube de Praticantes de JC
TEAM KICKBOXING.

5ª Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
22.000,00 € (IVA incluído) à Associação Sociocultural e Desportiva
de Valdosende para as obras de reabilitação das piscinas de
Paradela;

EDITAL N.º 12/2017 - 12 de junho de 2017
1ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação de candidatura
ao apoio a estudantes do Ensino Superior apresentado por Joana
Lourenço, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017;

6ª. Deliberado aprovar a proposta da Srª. Vereadora da Ação
Social para atribuição de um apoio de 1.000,00 € à família do Sr.
Manuel Paulo Barbosa Araújo;

2ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação de candidatura
ao apoio a estudantes do Ensino Superior apresentado por André
Adelino Pereira, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017;

7ª. Deliberado aprovar a adesão do Município ao Fórum Termal
do Eixo Atlântico e aprovar o protocolo para a criação deste
Fórum;

3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
10.000,00 € à Delegação da Cruz Vermelha do Gerês para a
aquisição de uma nova ambulância;

8ª Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
5.000,00 € (IVA incluído) à Paróquia de S. Mamede de Gondoriz
para as obras de reabilitação da Capela de São Miguel, no lugar
de Guardenha.

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
8.000,00 € à Paróquia de S. Mateus da Ribeira para obras de
requalificação do património cultural da Paróquia e deliberado
ratificar a decisão do Sr. Presidente de autorizar a transferência
de 4.000,00€ por conta;

9ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos dois Vereadores
da oposição, aprovar a proposta - Abertura de Procedimento
Concursal comum para contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para dois posto de trabalho de
Técnico Superior (Ação Social e Gabinete de Apoio às Juntas de
Freguesia).
EDITAL N.º 11/2017 - 25 de maio de 2017
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante
de 400,00 € à Associação de Estudantes da Escola Básica e
Secundária de Terras de Bouro para as atividades culturais do
final do ano letivo;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante
de 992,00 € ao Grupo Desportivo do Gerês para obras de
manutenção do recinto desportivo;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
182,00 € à Associação de Produtos Biológicos de Terras de Bouro
para a dinamização da Feira do Cabrito Biológico do Gerês;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
3.000,00 € à Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e
Ecológica “Lírio do Gerês” para a XIII Subida da Vezeira;

5ª. Deliberado aprovar o protocolo de Cooperação entre o
Município de Terras de Bouro e a Associação Núcleo Rio Homem/
Organização do Torneio Concelhio de Futsal 2017;
6ª. Deliberado aprovar a proposta – Apoio financeiro às
Coletividades Desportivas com modalidades federadas para os
meses de jun ho a agosto 2017;
7ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos dois Vereadores
da oposição, aprovar a proposta - Abertura de Procedimento
Concursal comum para contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico
Superior (Psicologia).
8ª. Deliberado indeferir o pedido de redução de taxas
apresentado pela Srª. Élia Sofia Maia Soares Oliveira referente ao
processo de licenciamento de obras;
9ª. Deliberado deferir o pedido de redução de taxas apresentado
pelo Sr. Afonso Ruben Teixeira Campos, no montante de 300,00 €
referente ao processo de licenciamento de obras;
10ª. Deliberado aprovar a abertura de conta para candidatura
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do projeto “Gerês Wifi – Internet para Todos”, apresentado pelo
Município aos Fundos Estruturais da União Europeia;
EDITAL N.º 13/2017
1ª. Deliberado concordar com o Relatório Social e atribuir à
família da Srª. Rosalina Moreira um apoio financeiro no montante
de 300,00 € para as despesas com a renda da casa que habitam;
2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal do teor do
ofício da Associação Sociocultural e Desportiva de Valdosende.
Deliberado por maioria com a abstenção dos dois Vereadores
da oposição aprovar um novo contrato de comodato para a
concessão da Piscina de Paradela à Associação Sociocultural e
Desportiva de Valdosende;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de
100,00 € ao Grupo Cul., Desp. e Recreativo de Rio Caldo para
as atividades culturais integradas nas festividades em honra de
Santo António, ratificando a decisão do Sr. Presidente da Câmara
de autorizar previamente a transferência do montante em causa;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de 600€
ao Núcleo Rio Homem para a colaboração e organização das
marchas populares e de atividades culturais inseridas nas Festas
Concelhias, ratificando a decisão do Sr. Presidente da Câmara de
autorizar previamente a transferência do montante em causa;

5ª. Deliberado por maioria com a apreciação desfavorável
dos dois Vereadores da oposição emitir parecer favorável ao
Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição do
ano de 2016. A apreciação desfavorável dos dois Vereadores da
oposição prende-se apenas com o facto de nem sempre serem
cumpridos os prazos para a entrega dos documentos para as
reuniões do órgão executivo;
6ª. Deliberado indeferir o pedido de redução de taxas
apresentado pelo Sr. Lino André da Silva Fernandes referente ao
processo de licenciamento de obras;
7ª. Deliberado indeferir o pedido de redução de taxas
apresentado pela Srª. Luísa Arantes Pereira Roupar Martins
referente ao processo de licenciamento de obras;
8ª. Deliberado indeferir o pedido de redução de taxas apresentado
pelo Conselho Diretivo de Baldios do lugar de Bouças - Gondoriz
referente ao processo de licenciamento de obras;
9ª. Deliberado indeferir o pedido de redução de taxas
apresentado pelo Sr. João Duarte de Sousa Gonçalves referente
ao processo de licenciamento de obras;
10ª. Deliberado aprovar a terceira revisão às Grandes Opções do
Plano, Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual
de Investimentos para o ano de 2017 e submetê-la a deliberação
da Assembleia Municipal.

Formalizado Projeto de Interesse Público para a Melhoria da Cobertura
de Comunicações Eletrónicas Móveis no PNPG
O Senhor Ministro do Ambiente, Eng.º. João
Pedro Matos Fernandes, garantiu na passado dia
5 de maio, que o Parque Nacional Peneda-Gerês
(PNPG) vai ter rede móvel em praticamente toda
a sua área, até dia 30 de junho.
Em Lamas de Mouro, aquando da cerimónia
de formalização do Projeto de Interesse Público
para a Melhoria da Cobertura de Comunicações
Eletrónicas Móveis no PNPG, uma medida que
integra o plano-piloto de prevenção de incêndios
florestais e de valorização e recuperação de
habitats naturais no PNPG e que envolve um
investimento de cerca de oito milhões e meio
de euros em, aproximadamente, seis anos, o
senhor ministro afirmou que o projeto resulta de
uma parceria entre as três maiores operadoras
de telecomunicações – MEO, NOS e VODAFONE,
a EDP distribuição, os municípios de Arcos de
Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca,
Terras de Bouro e Vieira do Minho, e o ICNF,
com o objetivo de melhorar as comunicações,

facilitando situações de socorro, como incêndios
e perdidos na serra, mas também oferecer uma
melhor qualidade a quem visita a região.
Os incêndios florestais que afetaram o país em
2016 e que assolaram o PNPG desencadearam
a adoção de um conjunto de iniciativas pelo
Governo, com destaque para a melhoria dos
instrumentos de prevenção e redução do risco
de incêndios e recuperação de habitats naturais
no Parque Nacional da Peneda-Gerês’.
Assim, serão criadas quatro novas estações –
Gerês 3 (P.E. Picos), Castro Laboreiro, Porta do
Mezio e Gerês 4 (Leonte); e reforçadas outras
quatro – Gerês 1 (Louriça), Gerês 2 (Gavieira), Rio
Caldo e Paradela. Assim, na 1ª Fase, os Projetos
com Grau de Complexidade mais Reduzida serão
Gerês 1 (Louriça), Gerês 2 (Gavieira), Paradela,
Rio Caldo, Castro Laboreiro e Porta do Mezio,
cuja meta é este ano. Para 2018, e numa 2ª fase,
os Projetos com Grau de Complexidade mais Alta
são Gerês 3 (P. Eólico de Picos) e Gerês 4 (Leonte).
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No dia 21 de abril, a Assembleia Municipal de Terras de
Bouro realizou, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a sua
segunda sessão ordinária de 2017.
No período inicial e ainda antes da ordem de trabalhos,
registaram-se intervenções sobre diversos assuntos da
atualidade concelhia, nomeadamente: a situação do
património municipal e consequente investimento, os fogos
florestais, a atividade turística e o estado dos trilhos, a situação
social e económica do concelho, a eventual gestão do PNPG
pelos cinco municípios da área do Parque, a constituição de
equipas de sapadores florestais, o fornecimento de água
e ainda a importância da abertura da agência da Caixa de
Crédito Agrícola Mutuo na vila do Gerês, entre outros.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel Viana e como é usual, prestou informações e
esclarecimentos sobre os assuntos abordados.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além da
apresentação usual da atividade do município, foram
aprovados, por maioria, com a abstenção dos senhores
deputados da Coligação PSD/CDS ”Juntos por Terras de Bouro
e do senhor deputado municipal independente Manuel
Sousa, os Documentos de Prestação de Contas relativos a
2016, que registam uma taxa de execução superior a 93%,
além da apresentação para conhecimento do relatório
semestral do revisor oficial de contas. De salientar também
que foram aprovados, mas por unanimidade, os seguintes
pontos: Protocolo de Colaboração entre Município de Terras
de Bouro e a EDP – Distribuição, no âmbito da modernização
da iluminação pública (Anexo 1);Proposta de adenda à tabela
de obras do contrato interadminsitrativo de delegação de
competências nas Juntas de Freguesia e o Regulamento
da Piscina Municipal de Terras de Bouro. Por fim, foi ainda
aprovada por maioria, com a abstenção do senhor deputado
municipal Manuel Sousa, uma declaração de utilidade pública
de construções agropecuárias e também por maioria, com
os votos contra da Coligação PSD/CDS ”Juntos por Terras
de Bouro” e a abstenção do senhor deputado municipal
independente Manuel Sousa, aprovada a segunda 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 270.969,00 euros.

No dia 30 de junho, a Assembleia Municipal de Terras de
Bouro realizou, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a sua
terceira sessão ordinária de 2017.
No período inicial e ainda antes da ordem de trabalhos,
registaram-se intervenções sobre diversos assuntos da
atualidade concelhia, nomeadamente: ponto da situação
do processo de geminação com Saint-Arnault-en-Yvelines,
limpeza e intervenções em vias municipais, fornecimento de
água, a recente tragédia provocada pelos incêndios florestais
no centro do país, a constituição de equipas do corpo nacional
de agentes florestais (CNAF) 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, com contactos realizados coma a EDP
Produção para que tal situação seja resolvida, entre outros.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel Viana e como é usual, prestou informações e
esclarecimentos sobre os assuntos abordados. De seguida
e já 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 de Terras de Bouro;
Regulamento de feiras, venda ambulante e da atividade de
restauração e bebidas não sedentária do Município de Terras
de Bouro e o Regulamento do passe jovem municipal de
Terras de Bouro.
Por fim, foi ainda decidida por maioria, a apreciação
favorável do Relatório de Avaliação do Direito de Oposição
do 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 €, 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 Desenvolvimento e Coesão, IP.
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Centro Interpretativo dos Moinhos de Santa Isabel do Monte

A Escola do Monte - Centro Interpretativo encontra-se aberto para visitas, de terça
a domingo, da parte de manhã. O seu objectivo é introduzir a temática dos moinhos
de água, o sistema de moagem e o processo de fabrico do pão (Broa de Milho) e
ainda dar ênfase aos temas relacionados com a riqueza da freguesia onde se localiza
(Santa Isabel do Monte): a caracterização geográfica e geológica, os vestígios da
antiguidade, a fauna e flora, o sistema económico baseado na agricultura e o turismo
nas modalidades de turismo rural, de natureza e aventura. É, também, o ponto de
partida de um percurso pedestre que aprofunda o tema e que passa nos 29 moinhos
existentes no trajecto.
Para mais informações:
Câmara Municipal de Terras de Bouro / 253 350 010

