Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 19 de Outubro de 2021

No dia 19 (dezanove) do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no edifício dos
Paços do Concelho e na sala de sessões da Câmara Municipal, compareceram os seguintes
elementos que constituem o Executivo Municipal para o Quadriénio de dois mil e vinte e
um a dois mil e vinte e cinco: - O Presidente da Câmara Municipal, Manuel João Sampaio
Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Ana Genoveva da Silva Araújo, Isménia
Maria Gomes Loureiro e António Manuel da Cunha Martins. ------------------------------Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. --------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --Como se tratava da primeira reunião do Executivo após a tomada de posse, que ocorreu
a dezassete de outubro, o senhor Presidente começou por, agradecendo as presenças, dar
as boas vindas aos novos vereadores, tendo desejado um bom mandato. ------------------Relativamente à ata da última reunião, o senhor Presidente esclareceu que a mesma terá
que ser assinada pelos elementos do executivo anterior. -------------------------------------Prosseguindo, disse que o senhor vereador Adelino Cunha, “por meu despacho do dia da
tomada de posse foi nomeado vice-presidente, que me substituirá em todas as ausências
e impedimentos”. -----------------------------------------------------------------------------------Igualmente deu nota que “como está na ordem de trabalhos um ponto que é para nomear
mais um vereador a tempo inteiro e a lei dita que, pelo número de eleitores, pode haver
mais um vereador, ficará a Dr.ª Ana Genoveva, como vereadora a tempo inteiro”. -----Depois o senhor Presidente referiu-se à dinâmica das reuniões dizendo que “nas próximas
reuniões virão cá os chefes de divisão, não para qualquer assunto, mas para prestar
informações ou esclarecimentos”. ---------------------------------------------------------------Neste contexto adiantou que na próxima reunião “serão aqui apresentados os projetos que
muito em breve vão ser entregues, como é o caso do auditório municipal a ser instalado
no edifício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro,
a requalificação e beneficiação da estrada municipal entre Moimenta e Brufe e o Centro
de Proteção Civil Municipal, a ser construído no piso intermédio (piso um) do edifício
camarário. Igualmente serão apresentados os projetos que estão a ser tramitados para
adjudicar”. -------------------------------------------------------------------------------------------“Mais adiante” disse o senhor Presidente, “irá ser feita a distribuição dos pelouros”. ---Falou depois aos senhores vereadores sobre as reuniões do Executivo, tendo sustentado
que não vê necessidade de as efetuar semanalmente, como prevê a lei, propondo por isso,
que se mantenham quinzenalmente, como já é tradição desta Câmara. Esta proposta foi
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------Quanto ao dia da reunião, o senhor Presidente deu conhecimento aos senhores vereadores
que a senhora Vereadora Isménia Loureiro lhe havia comunicado que, no seu horário,
como professora, tem livre a manhã das quartas-feiras, pelo que, se não houvesse outros
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impedimentos, as reuniões passariam a realizar-se de quinze em quinze dias às quartasfeiras, às dez horas da manhã, sendo a primeira do mês aberta à participação do público
e a segunda privada. Também houve unanimidade quanto a esta proposta. ---------------Prosseguindo, o senhor Presidente considerou que a cerimónia do empossamento dos
órgãos autárquicos, que ocorreu no dia dezassete de outubro, “correu muito bem e foi
uma cerimónia muito bonita”, agradecendo a quem colaborou e contribuiu para isso. --Continuando falou sobre o dia 20 (vinte) de outubro, Dia do Município, dando conta que
“o programa já está feito com o início das cerimónias para as dezassete horas”. ---------Neste dia, partilhou o senhor Presidente, “procederemos ao hastear das bandeiras pelas
dez horas da manhã e peço para que quem puder, esteja presente”. ------------------------Esclareceu também que, “para além das medalhas de mérito (em prata) e votos de louvor,
a entregar nesse dia, foram feitas diligências para o senhor diretor do Serviço Distrital da
Segurança Social de Braga, Dr. João Ferreira, estar presente, mas este comunicou que tal
não lhe será possível”. -----------------------------------------------------------------------------O mesmo foi feito em relação ao senhor Dr. José Manuel Araújo da Unidade de Saúde
Pública do ACES Cávado II Gerês/Cabreira mas, igualmente, “este deu conta que não
poderá estar presente nas cerimónias”. ----------------------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente convidou os senhores vereadores para “no fim desta
reunião irmos visitar os diversos serviços e fazer a apresentação do novo executivo. Esta
visita continuará de tarde nos serviços descentralizados (museus, marina, escolas etc.)”.
Informou depois que quem irá secretariar as reuniões será o senhor Avelino Soares, que
faz parte do Gabinete de Apoio à Presidência. -------------------------------------------------Seguidamente e antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente deu conhecimento das
operações orçamentais. -----------------------------------------------------------------------------Igualmente informou os senhores vereadores das ocorrências e atividades verificadas
desde a última reunião, e em concreto:-----------------------------------------------------------1- Referiu-se à prova de BTT, organizada pela Associação de Chorense, tendo dito
que é uma “prova fantástica” e que teve “boa organização”. -----------------------2- Saudou o regresso da Banda de Musical de Carvalheira à sua atividade, o que
acontecerá já no dia 24 de outubro com uma atuação na Praça do Município. --3- Deu conta da cerimónia de inauguração no dia 24 (vinte e quatro) de outubro das
obras reparação/requalificação que foram efetuadas na capela de St.ª Eufémia no
Gerês e do convite que lhe foi dirigido e ao senhor Presidente da Assembleia
Municipal para estarem presentes. Estas obras “contaram com o apoio financeiro
do Município e irá ser feita mais uma deliberação de apoio para essas obras”,
informou o senhor Presidente. -----------------------------------------------------------4- De seguida, o senhor Presidente falou sobre a realização da feira de S. Martinho
nos dias onze, doze, treze e catorze de novembro, informando que se trata da
vigésima feira, tendo referido que “o programa será reforçado, incluindo a
apresentação de um prato de cabrito e a presença da TVI”. ------------------------5- Prosseguindo, informou sobre o processo eleitoral do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro, dizendo que esse processo foi inconclusivo e que se “aguarda a
indicação da DGEstE sobre equipa que irá gerir o Agrupamento”. ---------------2

6- Em relação ao programa “Sexta às Nove” da RTP1 o senhor Presidente disse aos
senhores vereadores que deu uma entrevista baseada nos factos e nos documentos
que suportam os processos construtivos a serem investigados pelo IGAMAOT.
“Em termos de todo o processo está tudo em ordem. Apenas está como arguido o
senhor Arquiteto Alfredo Machado, presentemente transferido para a Câmara de
Braga em mobilidade interinstitucional. Entretanto e para dar cobertura ao serviço
desse arquiteto, tem vindo o senhor arquiteto Veloso, que já cá trabalhou e vem
em prestação de serviços uma vez por semana, à quinta-feira de manhã”. -------7- Continuando, o senhor Presidente deu conta da realização do primeiro Festival
IRIS - Festival de Imagem do Gerês, que se realizou durante o fim de semana de
18 (dezoito) e 19 (dezanove) de Setembro e que contou com o apoio do Município.
Com a presença e intervenção de vários fotógrafos/videografos portugueses este
festival teve muito sucesso, tendo agradecido “o empenho do Dr. António Cunha
no primeiro Festival do IRIS” e dito que “foi ele quem liderou todo o processo e
assim continuará a fazê-lo no futuro”. -------------------------------------------------8- Abordou também a situação de Alerta que foi implementada no nosso país e,
consequentemente, das medidas que foram adotadas pelo Governo a partir do dia
um de outubro, tendo em conta o abrandamento da pandemia em Portugal, graças
à percentagem de vacinação já alcançada. ---------------------------------------------9- O senhor Presidente informou também sobre a 8ª (oitava) Edição do Festival de
Caminhadas no Gerês que decorreram nos dias 9 (nove) e 10 (dez) de outubro ,
organizadas pela Associação Gerês Viver Turismo, com o apoio da Câmara
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------10- Igualmente informou os senhores vereadores que a Câmara de Terras de Bouro
esteve presente na homenagem ao Dr. Francisco Sampaio, ex-presidente da
Região de Turismo do Alto Minho, que foi realizada no dia 3 (três) de outubro em
Viana do Castelo. --------------------------------------------------------------------------11- Idem, relativamente à recolha de dados dos ex-combatentes do ultramar tendo em
vista a publicação de uma monografia, referindo a inauguração do monumento
aos ex-combatentes que ocorreu no dia cinco de outubro na freguesia de Rio Caldo
e “isto será replicado noutros locais”, concluiu o senhor Presidente. -------------12- Sobre as eleições na Freguesia da Ribeira o senhor Presidente informou que, por
imperativos legais, teve que ser alterada a data inicialmente prevista de 12 (doze)
de dezembro para 26 (vinte e seis) do mesmo mês. ----------------------------------13- Por último, o senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores que o mês de
outubro é o mês dedicado à campanha de prevenção do cancro da mama, sendo o
símbolo internacional usado para sinalizar essa campanha um laço cor de rosa,
tendo a Câmara aderido a essa iniciativa colocando um laço cor de rosa em lugar
de destaque. --------------------------------------------------------------------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra. --------------------------------------------------------------------------Pediu então a palavra o senhor vereador António Cunha, tendo começado por agradecer
o apoio que a Câmara deu na organização do IRIS. --------------------------------------------
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Pronunciou-se também dizendo “que é com enorme orgulho que volto a esta Câmara,
depois de cá ter estado quatro anos como vereador. Estou sempre disponível e estou
pronto para ajudar durante os quatro anos que agora iniciamos”. ---------------------------A senhora Vereadora Isménia Loureiro pediu também a palavra tendo dito: “faço minhas
as palavras do senhor Dr. António Cunha e estou aberta para colaborar e recetiva para a
aprendizagem, pois isto é tudo novo para mim”. ----------------------------------------------O senhor vereador Adelino Cunha usou também da palavra tendo dado “as boas vindas
ao António e à Isménia” disponibilizando-se para “ajudar em tudo o que for necessário”.
A senhora vereadora Ana Genoveva pediu a palavra, tendo também dado as boas vindas
aos novos vereadores e desejado um bom trabalho, tendo-se igualmente disponibilizado
para ajudar no que for necessário. Disse, ainda, que desejava que fosse um excelente
mandato, de muito trabalho e resultados. -------------------------------------------------------O senhor Presidente concluiu dizendo que “o povo de Terras de Bouro deu-nos esta
responsabilidade acrescida e teremos que fazer um bom trabalho”. ------------------------Sendo onze horas e dez minutos e não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da
Câmara Municipal deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. --------------------------------
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