Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 3 de novembro de 2021

Aos três dias do mês de novembro 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 Paulo José
Pereira Antunes, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. ----------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. ---Procedeu-se de imediato à leitura da ata da reunião anterior que, colocada a votação, foi
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------No período “antes da ordem do dia” o senhor Presidente da Câmara Municipal deu
conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo da delegação de
competências da Câmara Municipal, bem como das atividades que decorreram e que
decorrerão no território concelhio. Assim disse: ------------------------------------------------Que nos próximos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro, decorrerá na sede do concelho a
20.ª edição da Feira-Mostra de S. Martinho nas Terras do Gerês, que contará com um
programa diversificado seja com um magusto dedicado às crianças do Agrupamento de
Escolas, com o concurso de Mel do Gerês, a Corrida de Cavalos, o Festival Folclórico,
as atuações dos grupos: “Sérgio Mirra Trio” e “Roconorte”, bem como a transmissão do
programa televisivo “Somos Portugal”, da TVI. Esta edição conta já com 53 expositores
inscritos, sendo grande a expetativa em torno da mesma. -------------------------------------Que no próximo dia 5 de novembro, o Município, associar-se-á ao exercício público de
sensibilização para o risco sísmico – “A Terra Treme”, a decorrer no Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro. ------------------------------------------------------------------------Que se encontram na ordem de trabalhos, 2 votos de pesar pelo falecimento dos
senhores Manuel Vilarinho, de Freitas, e Fernando Santos Silva, tio da senhora
Vereadora Dra. Ana Genoveva Araújo. ----------------------------------------------------------Que no próximo dia 21 de novembro, na Vila do Gerês, decorrerá a apresentação de
livro da autoria do ex-Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Afonso. ------------Que no dia 20, se efetuará a apresentação do programa E-Rio, que se encontra em curso
e se tem revelado uma mais-valia, com as melhorias que se tem verificado nas margens
do Rio Homem. Revelou ainda que irá tentar, junto da Agência Portuguesa do
Ambiente, a renovação daquele programa, bem como, da sua extensão para o Rio Gerês.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Que foram disponibilizados, no âmbito das competências delegadas na Autoridade
Intermunicipal de Transportes do Cávado, os títulos de transporte gratuito aos antigos
combatentes. -----------------------------------------------------------------------------------------1

Que decorreu, no passado dia 24 de outubro, na Praça do Município, uma atuação da
Banda Musical de Carvalheira, o que representa a retoma da atividade daquela
instituição, após vários meses de inatividade, fruto da pandemia provocada pela
COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------Que o Município disponibiliza transporte gratuito para as pessoas que irão tomar a 3.ª
dose da vacinada contra a COVID-19. -----------------------------------------------------------Que foi aprovado um projeto intermunicipal de combate à Vespa Volutina Velutina,
seguindo-se a identificação dos equipamentos a adquirir, naquele âmbito. ----------------Que decorreu, no passado dia 30 de outubro, um desfile de peças em linho artesanal, no
âmbito de um projeto em curso, que a senhora Vereadora, Dra. Ana Genoveva,
explicaria mais pormenorizadamente. ------------------------------------------------------------Por fim, referiu-se às celebrações do Dia do Município, congratulando-se pela forma
como toda a cerimónia decorreu e pela bela homenagem que a Câmara Municipal
prestou às entidades que estiveram na linha da frente do combate à pandemia da
COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida passou a palavra à senhora Dra. Ana Genoveva para que esta explicasse a
atividade que decorreu no Museu de Vilarinho da Furna. -------------------------------------Usando da palavra a senhora vereadora esclareceu que se trata de uma atividade levada
a cabo pela AFURNA - Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna, em
parceria com a OMNI, representada pala Dra. Luciana Casteli, que foi uma das
vencedoras do programa da EDP “Tradições 2021”, que tem como objetivo apoiar as
tradições mais genuínas da cultura popular, permitindo assim a recuperação de práticas
ancestrais que se encontrem em vias de desaparecimento. ------------------------------------A prática popular escolhida foi a requalificação do linho artesanal de Covide. Seixos
Brancos foram o elemento de identidade territorial identificado para o programa
tradições EDP, não só pela tradição histórica, mas também pelo potencial que apresenta
para o desenvolvimento sustentável da região. --------------------------------------------------Este projeto conta com a parceria de uma estilista bracarense – Cândida Pinto – que
idealizou e criou uma coleção de peças de roupa, mas também de acessórios e de toalhas
de mesa em linho. A ideia é incutir uma dimensão mais inovadora, elegante, criativa e
rentável.------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu, ainda, que se encontram abertas inscrições para um curso de formação gratuito,
promovido por aquela associação e que contará com a Sra. Rosa Afonso, de Cibões,
como formadora. ------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora referiu que assim que teve conhecimento deste concurso de
imediato o divulgou à Associação AFURNA e quando soube que foram um dos
vencedores, ficou muito contente e orgulhosa e estabeleceu de imediato contacto com a
Dra. Luciana Castelli, a disponibilizar a colaboração do Município de Terras de Bouro
para o que fosse necessário. ------------------------------------------------------------------------Foi com imenso gosto que a Câmara Municipal se associou a este evento, que deu o
apoio todo na logística e como foi pensado há uns meses e a pandemia ainda estava com
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muitas retoições restrições, optou-se por uma formato de apresentação restrito, com
transmissão em direto na página do município na rede social do Facebook. ---------------Retomando a palavra o Senhor Presidente agradeceu os esclarecimentos da senhora
vereadora e passou de seguida à apresentação dos projetos e obras que se encontram em
curso na território municipal, bem como, de projetos que se pretendem desenvolver a
breve trecho, sendo que alguns integrarão o orçamento municipal e o plano de
investimentos para o ano de 2022. ----------------------------------------------------------------Após a apresentação pormenorizada de todos os projetos, usou da palavra o senhor
vereador, Dr. António Cunha, para se congratular com os projetos já levados a cabo
pelo executivo, estruturantes e há muito ansiados pela população, em tão curto espaço
de tempo. Enalteceu, a título de exemplo, o projeto do Auditório Municipal, referindo
que o concelho de Terras de Bouro será, porventura, o único concelho no país cuja sede
não possui um auditório. ---------------------------------------------------------------------------Retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara para agradecer as palavras do senhor
vereador, esclarecendo que os resultados se conseguem com trabalho e que neste novo
mandato, tal atitude não irá mudar. ---------------------------------------------------------------“De facto, quando tomamos posse em 2017, só estavam adiantados os processos das
escolas do Gerês e de Rio Caldo. Relativamente ao Parque Urbano, apenas existia um
pré-projeto. Nas restantes situações foi necessário elaborar todos os projetos, quer de
arquitetura, quer as respetivas especialidades, bem como os respetivos pareceres
externos”, disse. -------------------------------------------------------------------------------------Alem Além disso, prosseguiu, foram elaborados todos os projetos relativos às
intervenções patentes na apresentação, e tal representou um investimento considerável,
embora não seja visível. “No entanto, tal representa, também, que estamos em
condições de executar os projetos nos próximos 4 anos. --------------------------------------Também se fizeram outros investimentos que não tiveram tanta visibilidade, no
saneamento, no abastecimento de água, na educação, nos apoios no âmbito da
Habitação Condigna, entre muitos mais”, disse. ------------------------------------------------Por fim o senhor Presidente questionou se mais alguém desejava usar da palavra, o que
não se verificou. -------------------------------------------------------------------------------------Sendo doze horas e trinta 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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