Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 22 de outubro de 2020

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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
dezassete a dois mil e vinte e um: o Presidente da Câmara Municipal, Manuel João
Sampaio Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Ana Genoveva da Silva Araújo
e Luís António de Sousa Teixeira. A ausência do senhor vereador, Dr. Paulo Sousa foi
antecipadamente comunicada ao senhor Presidente da Câmara Municipal. ---------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --De imediato foi colocada a votação a ata da última reunião que foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo
da delegação de competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------Posteriormente informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: -Que se encontram abertas as candidaturas ao “Programa Cuida-te +”, da responsabilidade
do IPDJ, no âmbito da “Educação para a Saúde”, através do qual serão promovidas
iniciativas que utilizem diversos métodos ativos de expressão. -----------------------------Que entre 13 e 19 de outubro Terras de Bouro acolheu a iniciativa “Residências
Artísticas”, que se destina a reforçar a identidade cultural do Minho e, desta forma a
dinamizar o território do ponto de vista artístico e turístico. ---------------------------------Que face à declaração do estado de calamidade em face da pandemia provocada pela
COVID-19 foram canceladas as comemorações do dia do Município, no dia 20 de
outubro, tendo-se assinalado a data com uma singela comunicação. -----------------------Que no dia 9 de outubro reuniu a Conselho Municipal de Educação, com a presença da
Dra. Ana Genoveva Araújo e demais membros daquela comissão, tendo-se abordado
essencialmente a questão da abertura do ano escolar e todas as medidas associadas,
nomeadamente as recomendações da DGS. -----------------------------------------------------Que relatório da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) coloca
Terras de Bouro em 2019 com a maior subida da região Norte no grau de segurança da
água de abastecimento público. ------------------------------------------------------------------Que foi aprovado o plano de contingência interno dos serviços municipais para mitigar
os efeitos provocados por eventual infeção com a COVID-19. ------------------------------Que o historiador, Joel Cleto esteve no dia 10 de outubro em Terras de Bouro, no Museu
da Geira, a realizar para o seu programa do Porto Canal, “Caminhos da História” uma
sessão de filmagens sobre o nosso património tão bem representado no Núcleo
Museológico de Vilarinho da Furna. ------------------------------------------------------------1

Que se encontram a decorrer, nas freguesias de Campo do Gerês e de Carvalheira,
filmagens de uma minissérie para a RTP. -------------------------------------------------------Sobre esta questão usou da palavra a senhora vereadora, Dra. Ana Genoveva Araújo, para
esclarecer que a minissérie se intitula de “Fernão Lopes - O Soldado Desconhecido” e se
trata de uma série de época, passada no século XVI rodada em Espanha e Portugal
recriando Goa Velha na Índia e o colonialismo português. Conta como protagonista o ator
Diogo Morgado e, as respetivas filmagens decorrerão entre os dias 19 e 26 de outubro.
Acrescentou ainda que as filmagens decorrerão maioritariamente na freguesia do Campo
do Gerês e tendo decorrido já uma sessão de filmagens na freguesia de Carvalheira.
Informou ainda que, nos contactos que estabeleceu com a equipa de filmagens, solicitou
a realização de planos, nomeadamente da grandeza de Vilarinho da Furna, de modo a ser
percetível, só pela imagem, ser território terrabourense. --------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente enalteceu a recente conclusão e obtenção do
grau de Doutor, pelo ex-Presidente da Câmara Municipal, Doutor António Afonso, cuja
tese versou sobre “O culto a S. Bento da Porta Aberta (Rio Caldo, Terras de Bouro) como
fator de desenvolvimento local e regional”. ----------------------------------------------------Por fim, informou que, considerando a situação da pandemia provocada pela COVID-19,
foi cancelada a Feira-Mostra de S. Martinho, nas Terras do Gerês, que decorreriam no
próximo mês de novembro. -----------------------------------------------------------------------De seguida o senhor presidente questionou se mais algum dos senhores vereadores
desejava usar da palavra, o que não se verificou. ----------------------------------------------Sendo dez horas e trinta minutos e nada mais havendo 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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