Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 20 de Abril de 2022

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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. ---------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. ---Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. ---------------------------------------------------------Logo após, o senhor Presidente colocou a ata da reunião do Executivo do dia seis de
abril à consideração dos senhores vereadores, tendo perguntado se havia alguma
correção ou alteração a fazer à mesma.----------------------------------------------------------Tendo o vice-presidente, Adelino Cunha, suscitado algumas alterações, o senhor
Presidente propôs que esta ata transitasse à próxima reunião, o que foi aceite.------------Prosseguindo o senhor Presidente apresentou as condolências ao senhor vereador
António Cunha pelo falecimento de sua mãe tendo dito que “sei o que isso representa e
como interfere com os sentimentos das pessoas”.----------------------------------------------A senhora vereadora Isménia Loureiro pediu então a palavra para dizer que “ corroboro
as palavras do senhor Presidente e ao mesmo tempo quero justificar o não ter estado no
funeral, que se deveu ao facto de não ter tomado conhecimento do dia e da hora em que
este se realizou”.------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador António Cunha pediu a palavra, tendo agradecido ao senhor
Presidente as palavras que lhe dirigiu, o mesmo tendo feito em relação à senhora
vereadora Isménia Loureiro, a quem manifestou compreensão pela ausência a que a
mesma aludiu.---------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, assim disse:---------------------------------- Que no dia 4 (quatro) de maio, nos Serviços Educativos Municipais, em Moimenta e
no dia e 5 (cinco) no Centro de Animação Turístico do Gerês decorrerá uma campanha
de recolha de sangue. Esta iniciativa foi organizada pelos Serviços Educativos
Municipais em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.------- Que a Vila do Gerês foi distinguida com o “Prémio Cinco Estrelas Regiões” na
categoria Aldeias e Vilas. Este prémio visa avaliar o grau de satisfação, relativamente
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aos produtos, serviços e marcas de origem nacional, por parte dos clientes e
consumidores.---------------------------------------------------------------------------------------- Correspondendo ao desafio lançado pela Fundação Oceano Azul, o Município de
Terras de Bouro assinalará a 22 (vinte e dois) de abril a iniciativa “O Oceano no Dia
da Terra”. Com várias iniciativas públicas e privadas, presenciais e virtuais o que se
pretende com esta iniciativa é sensibilizar a sociedade civil para a importância que o
oceano representa no planeta Terra, procurando-se, desta forma, alertar para os
problemas que o afetam, bem como nos podemos envolver na sua proteção e
recuperação.------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 5 (cinco) de Abril, no Auditório Dr. Emídio Ribeiro, do Centro de Animação
Turístico do Gerês, realizou-se a primeira reunião da Comissão Consultiva do Programa
Especial da Albufeira da Caniçada (PEAC). Este PEAC, depois de aprovado, substituirá
o atual POAC (Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada), que já deveria ter
sido revisto há mais de dez anos. A Comissão consultiva é composta pelos
representantes das diversas entidades que superintendem no território.---------------------- Que no dia 12 (doze) de abril, o Auditório do Centro de Animação Turística da Vila
do Gerês, acolheu os alunos, do polo do Gerês, da Escola de Música de Terras de Bouro
que, sob a direção do senhor professor Luís Pinho apresentaram um programa musical,
como resultado da aprendizagem alcançada na área da música.------------------------------- Foi assinalado o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 19 (dezanove) de
abril, no Núcleo Museológico do Campo do Gerês, destacando este evento no ano de
2022 (dois mil e vinte e dois) a importância do “Património e Clima”, tendo o
Município promovido a iniciativa “Portas Abertas” em que foi possível, ao público em
geral, visitar o Núcleo Museológico, gratuitamente.-------------------------------------------- Que estão abertas as candidaturas ao Programa Porta 65 Jovem, cujo período para
apresentação das mesmas decorre entre as dez horas do dia 19 (dezanove) de abril e as
dezassete do dia 24 (vinte e quatro) de maio.---------------------------------------------------O Programa Porta 65 Jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento de
habitação para residência permanente de jovens que preencham os requisitos
estabelecidos no regulamento.---------------------------------------------------------------------O Município de Terras de Bouro disponibiliza apoio técnico, no preenchimento e
submissão das candidaturas, através do serviço de Ação Social.------------------------------ No dia 24 (vinte e quatro) de abril realizar-se-á a XIII Ultra Geira Via Nova Romana
2022 que será organizada pela Confraria Trotamontes e pelo Clube de Orientação do
Minho. Este evento tem o apoio dos Municípios de Terras de Bouro e de Amares.-------- Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, o Compasso Pascal voltou aos
Paços do Concelho, tendo sido recebido no Salão Nobre no dia 19 (dezanove) de abril,
pelas catorze horas.---------------------------------------------------------------------------------- Haverá uma cerimónia comemorativa do 25 de Abril que terá lugar nesse dia pelas
quinze horas no Município.------------------------------------------------------------------------- Nos dias 30 (trinta) de abril e 1 (um) de maio haverá na Vila do Gerês a abertura da
época termal, estando previstas várias iniciativas para evidenciar a imagem do Gerês e
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promover as termas, procurando-se desta forma voltar à normalidade, depois de três
anos com situações anómalas e também resultantes da pandemia.---------------------------Participarão, entre outros, a Banda de Musica de Carvalheira e a Charanga de Vilar da
Veiga, sendo de realçar a presença da TVI no dia 1 (um) de maio, à tarde.----------------Será feito convite para um momento de convívio e promoção das termas.------------------ A obra da Zona Balnear do Rio Homem está novamente a concurso, por ter ficado
vago no processo concursal já ocorrido.---------------------------------------------------------- Outras obras serão postas a concurso, dado que, com as alterações de preços que se
têm verificado, ainda não foi possível avançar com esses encargos.-------------------------- Os processos de transferência de competências da Educação e da Saúde estão a ser
trabalhados para que possam vir a concretizar-se.----------------------------------------------- Que a Assembleia Municipal está marcada para o dia 29 (vinte e nove) de abril, pelas
vinte horas e trinta minutos, no Auditório Dr. Emídio Ribeiro, do Centro de Animação
Termal do Gerês.------------------------------------------------------------------------------------- Que o relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC) já foi enviado.----------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------O senhor vereador António Cunha pediu a palavra tendo dito que “num momento,
particularmente, duro da minha vida – o falecimento da minha mãe – queria,
publicamente, agradecer a duas instituições do concelho que desempenham um papel
fundamental no apoio à comunidade: os BVTB e a CVP.-------------------------------------Apesar de ser uma questão pessoal, tenho a convicção de que poderei falar em nome dos
terrabourenses que a elas têm recorrido, e é da mais elementar justiça que lhe
reconheçamos a sua importância.-----------------------------------------------------------------Tendo em consideração que as instituições são o resultado das pessoas que lhe dão
corpo, queria agradecer a todos que, ao longo de mais de duas décadas, em diversas
circunstâncias, apoiaram a minha mãe. Sempre que foram necessários estiveram
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------O meu reconhecimento pela competência e pelo profissionalismo, mas, mais importante
que tudo, pela sensibilidade, pela disponibilidade, pelo humanismo e pelo carinho que
sempre demonstraram. Atitudes muito marcantes e que ganham uma maior relevância
quando se lida com pessoas fragilizadas, quer pela idade quer pela doença. A todos eles,
um muito obrigado.---------------------------------------------------------------------------------Sendo onze horas e trinta minutos e não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente
da Câmara Municipal deu por encerrada esta 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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