Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 15 de Dezembro de 2021

Aos quinze dias do mês de dezembro 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, Isménia Maria
Gomes Loureiro e António Manuel da Cunha Martins ----------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas e
trinta minutos, tendo justificado o atraso verificado, relativamente à hora que constava
na convocatória, que era às dez horas, com uma reunião que teve, conjuntamente com o
senhor vice-presidente e técnicos do Município, com a CCDR-N (Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte) sobre a revisão do PDM (Plano
Diretor Municipal). ---------------------------------------------------------------------------------Logo após o senhor Presidente informou que a senhora vereadora Ana Genoveva da
Silva Araújo não iria estar presente nesta reunião devido ao facto de “andar pelas
escolas a fazer a distribuição das prendas de Natal”.-------------------------------------------Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. ---------------------------------------------------------Feita a leitura da ata da reunião anterior, o senhor Presidente pô-la à consideração dos
senhores vereadores.--------------------------------------------------------------------------------Tendo perguntado se havia alguma correção a fazer à mesma, foi respondido que não.
Posta esta ata à votação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------Seguidamente e antes da “Ordem do Dia”, o senhor Presidente deu conhecimento aos
senhores vereadores das operações orçamentais e das decisões tomadas ao abrigo da
delegação de competências da Câmara Municipal.---------------------------------------------Igualmente informou os senhores vereadores das atividades e iniciativas ocorridas e a
decorrer no Município, tendo dado a saber:------------------------------------------------------ Que a intervenção na curva, antes da escola do Gerês, para criar uma melhor
mobilidade, quer para os transportes públicos, quer para o transporte escolar, e bem
assim, alcançar uma maior segurança para os peões e, sobretudo, para as crianças que
frequentam aquela escola, já teve início.---------------------------------------------------------- A Gerês Extreme Marathon, organizada por Carlos Sá Nature Events, que se realizou
nos dias quatro e cinco de dezembro, em que participaram mais de mil e quatrocentos
maratonistas, correu muito bem e “é uma mais-valia para o nosso território pois traz até
nós muita gente, sendo uma atividade muito interessante que o Município apoia e vai
continuar a apoiar”.---------------------------------------------------------------------------------- Relativamente às Tardes Culturais, em que atuaram os músicos de piano e violino,
David Correia e João Barata, ocorridas no dia onze de dezembro em Moimenta, no salão
Nobre da Câmara Municipal e na tarde do dia doze, no Auditório do Dr. Emídio Ribeiro
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no Centro de Animação Turístico do Gerês, em que também foi feita a apresentação do
livro “Instituições Geresianas” sobre a história das Termas do Gerês e das suas
instituições, da autoria do senhor Dr. António Afonso, o senhor Presidente deu conta
que, da parte do Município, estiveram presentes, o senhor Vice-presidente, a senhora
vereadora Ana Genoveva e o senhor vereador António Cunha, tendo-se congratulado
também com a presença do senhor Eng.º Carlos Duarte, que foi vice-presidente da
CCDR-N. Considerando que esta iniciativa foi um sucesso, o senhor Presidente afirmou
que “apoiamos e continuaremos a apoiar estas iniciativas culturais, como temos apoiado
a realização de filmagens para séries cinematográficas, telenovelas, como foi o caso da
TVI e vídeos. Temos esta obrigação de apoiar, e mais ainda quando os intervenientes
são filhos da terra.” ---------------------------------------------------------------------------------- Que foi colocada uma sinalética informativa no Parque Verde da Vila e na Ecovia do
Homem, dando assim uma melhor orientação a quem visitar e fruir daqueles espaços.--- Sobre a iluminação de Natal, que esta foi “reforçada este ano para dar uma maior
vivacidade ao período que vivemos e servir de estímulo ao comércio local.”--------------- Que no dia dois de dezembro participou na reunião do Conselho
Intermunicipal, precedida de um encontro com uma Comitiva da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte, liderada pelo Senhor Professor
António Cunha, tendo-se realizado em Barcelos, nos Paços do Concelho.------------------ No dia três de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, decorreu a
cerimónia oficial de assinatura do contrato de execução da empreitada da Rota do
Santuário do Bom Jesus das Mós, entre o Município de Terras de Bouro e a empresa
Carlos Cosme, Construções Unipessoal, LDA. Esta intervenção, na freguesia de
Carvalheira, irá permitir a recuperação e requalificação da zona envolvente ao santuário,
nomeadamente, da capela, do escadório, dos acessos, do trilho pedestre e ainda a
construção de um miradouro.----------------------------------------------------------------------- Que no período das férias do Natal e em concreto do dia 20 (vinte) ao dia 23 (vinte e
três) e do dia 27 (vinte e sete) ao dia 30 (trinta) de dezembro haverá, sob a alçada do
Município, uma resposta de acolhimento e ocupação das crianças nas Oficinas de
Trabalhos de Natal 2021, mais conhecidas por ATL´s (Atividades de Tempos Livres).
Esta atividade pode ser frequentada por crianças com idades compreendidas entre os 3
(três) e os 12 (doze) anos de idade, sendo que, esta resposta, mediante as inscrições, terá
um polo no Gerês, outro em Rio Caldo e outro em Moimenta.-------------------------------- Que nos dias 19 (dezanove) e 22 (vinte e dois) de dezembro, a escola de música,
liderada pelo senhor professor Pinho, fará um concerto de Natal com os alunos que a
frequentam, no primeiro dia em Moimenta e no segundo dia no Gerês.--------------------- Na sede do Concelho de Terras de Bouro está a decorrer um Mercado de Natal que
visa animar um pouco o ambiente, em tempo de pandemia e, desta forma, promover e
comercializar os produtos locais.------------------------------------------------------------------ Que a Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH) está a lançar, por estes
dias, um conjunto de iniciativas de apoio ao comércio, restauração e alojamento, para a
época natalícia e fim de ano. Ao mesmo tempo há toda uma dinâmica de incentivos e
apoios para cativar e compensar a cooperação dos agentes de desenvolvimento local e
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das instituições que se associem e envolvam na prossecução dos objetivos que se
pretendem alcançar.---------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 16 (dezasseis) de dezembro (quinta-feira) irá haver uma ceia de natal nas
instalações da Câmara que será “feita por nós e para nós”. Os participantes farão, nesse
dia, um teste à COVID19, sendo o material para o teste posto à disposição pelo
Município. Pretende-se, com esta iniciativa, disse o senhor Presidente, proporcionar
“um momento de convívio e um convívio para todos”.----------------------------------------- O contrato da obra da estrada entre Moimenta e Gondoriz, já foi assinado, estando
previsto o início dos trabalhos para 10 (dez) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois).
- A obra da estrada da Ermida, em Vilar da Veiga, também está a desenvolver-se no
terreno, havendo já um lanço significativo de pavimentação concluído.--------------------- O Centro de Interpretação do Garrano, em Covide, irá ser submetido a obras de
manutenção, recuperação e requalificação de alguns espaços, prevendo-se, para breve, a
entrega da mesma.----------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 (dezassete) de dezembro irá ser feita uma reunião com a Empresa Agenda
Urbana que está a elaborar a Estratégia Local de Habitação, no âmbito do Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação – 1.º Direito. Este Programa visa apoiar a promoção de
soluções habitacionais para pessoas que vivam em condições sem o mínimo de
dignidade e que não disponham de capacidade financeira para suportar o custo de
melhoramento ou aquisição de uma habitação mais condigna. Este projeto dirige-se
mais para a reabilitação do edificado e ao seu arrendamento, por isso irá ser feita uma
reunião alargada em que podem também participar os senhores vereadores, técnicos e
presidentes de junta das freguesias para, desta forma, poder ser feito um diagnóstico, o
mais realista possível, da situação existente. A Estratégia Local de Habitação é um
documento que “terá que ser aprovada em Assembleia Municipal”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------Tomou então a palavra a senhora vereadora Isménia Loureiro para informar que,
relativamente à reunião do dia 17 (dezassete) com a Empresa Agenda Urbana, “não me
será possível estar presente”.----------------------------------------------------------------------Continuando e referindo-se ao Gerês Extreme Marathon disse que “foi um gosto ter
marcado presença na entrega dos prémios do evento Gerês Extreme Marathon, que é um
evento que traz muitos visitantes ao Gerês. Denotou-se muita satisfação tanto de quem
veio de fora, como dos terrabourenses que sabem reconhecer a importância destas
iniciativas, especialmente, nesta altura do ano, época baixa, período em que a nossa
terra necessita de atividades deste género para criar outra dinâmica e movimentar a
economia local.”-------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador e vice-presidente Adelino Cunha, usou da palavra para dizer que
“elogio a parte cultural a que assisti no Gerês. Primeiro os jovens músicos foram
excelentes e, não sendo a música que o público aprecia mais, não deixou de atrair e ser
um momento musical importante. Em segundo lugar e relativamente ao livro do Dr.
António Afonso e à sua apresentação, a Câmara esteve muito bem representada pela
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Dr.ª Ana Genoveva e o Dr. António Cunha esteve muito bem na apresentação que fez
do livro. Não era nada fácil, mas ele esteve muito bem”.-------------------------------------O Sr. Vereador, António Cunha, agradeceu as palavras do Dr. Adelino Cunha, dizendo
“ter sido um enorme prazer e honra apresentar a obra “Instituições Geresianas (16771944)” da autoria do Dr. António Afonso, enaltecendo, ainda, a qualidade e a
importância deste livro, sobre a história das Caldas do Gerês, na preservação da nossa
memória colectiva.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador quis, também, mostrar o seu agrado pela iniciativa “Tardes Culturais”,
promovida pelo município, que proporcionou, para além da apresentação do livro, um
excelente momento de música erudita.”---------------------------------------------------------Depois destas intervenções o senhor Presidente informou os senhores vereadores que o
senhor Dr. António Afonso lhe enviou um e-mail de agradecimento, que leu na integra e
que se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------“Exmo. Senhor Manuel Tibo----------------------------------------------------------------------Digmo. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro--------------------------------Na qualidade de autor da obra Instituições Geresianas (1677-1944), agradeço, ao
Senhor Presidente e a todo o executivo municipal, o apoio concedido à edição deste
livro sobre a história das Termas do Gerês e das suas instituições. Agradeço,
igualmente, todo o empenho na realização da sessão de apresentação, no passado dia 12,
na Vila do Gerês, desde a presença dos elementos da vereação e Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal aos colaboradores do Município responsáveis por toda a
logística.----------------------------------------------------------------------------------------------A todos, o meu abraço reconhecido.--------------------------------------------------------------António Afonso”------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente concluiu dizendo que “esta obra, este livro, é uma obra importante”
tendo lembrado que “o Centro Cultural concentrava, noutros tempos, estas expressões
de cultura, que também foram uma forma de investimento”.---------------------------------O senhor vice-presidente, Adelino Cunha, tomou de novo a palavra para comunicar que
o autor do livro “Instituições Geresianas” disse que “esta obra é filha da pandemia”,
pois foi nesse contexto que a mesma foi concebida.-------------------------------------------Sendo onze horas e cinquenta 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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