Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 08 de Abril de 2021

Aos oito dias do mês de Abril 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
dezassete a dois mil e vinte e um: - O Presidente da Câmara Municipal, Manuel João
Sampaio Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Paulo Alexandre Vieira e
Sousa, Ana Genoveva da Silva Araújo e Luís António de Sousa Teixeira. ----------------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. --------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente informou que a ata da reunião do dia onze de março
transita novamente à próxima reunião por não terem chegado a tempo, de serem
incorporadas, as alterações pretendidas pelo senhor Vereador Luís Teixeira.--------------Colocou depois à apreciação dos senhores vereadores a ata da reunião do dia vinte e
cinco de março, que não tendo merecido qualquer reparo, foi posta à votação, sendo
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 que lhe foram conferidas no início do mandato.-------------------------------Prosseguindo, perguntou aos senhores vereadores se queriam usar da palavra para expor
algum assunto.---------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Assim sendo, o senhor Presidente deu a conhecer aos senhores vereadores as
actividades que decorreram e a decorrer no território concelhio, tendo informado:-------1- Que só há um caso de COVID19 no território concelhio, que é um migrante,
sendo espectável que daqui a uma semana já não haja nenhum caso.--------------2- Da Hasta Pública do Parque de Campismo do Vidoeiro que decorreu no dia seis
de abril, o senhor Presidente deu conta que houve sete concorrentes. O preço
base que havia sido estabelecido era de setecentos e quarenta Euros, tendo o
valor máximo desta hasta atingido os mil setecentos e cinquenta e cinco Euros.
Este valor foi proposto pelo senhor Luiz Manuel Raposo Marques Vidal, de
Águeda. Entretanto, procedeu-se à adjudicação provisoria, que sendo aceite, será
submetida à ratificação pelo Executivo.------------------------------------------------3- Que a feira quinzenal vai recomeçar no dia doze de abril em Terras de Bouro
(Moimenta) e no dia dezasseis de abril na Vila Termal do Gerês.-------------------
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4- Da primeira reunião da Co-Gestão do Parque Nacional da Peneda Gerês que
ocorreu no Vidoeiro no dia seis de abril. O senhor Presidente referiu que, deste
novo modelo de gestão espera-se um maior sucesso para os territórios do Parque
Nacional, particularmente no que diz respeito à preservação da natureza e ao
turismo.--------------------------------------------------------------------------------------5- Que a apresentação de contas do ano de dois mil e vinte podem ser presentes à
reunião de Câmara até junho de dois mil e vinte e um, conforme Decreto-Lei nº
6-D/2021 de 15/01/2021.-------------------------------6- Relativamente ao prazo de aprovação das regras e classificação dos solos no
âmbito da revisão PDM (plano director municipal) a decorrer, este prazo foi
dilatado para trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, conforme
Decreto-Lei 25/2001 de 29/03/2021.----------------------------------------------------7- Que a recolha de dados de ex-combatentes continua a ser efectuada tendo em
vista a implantação de monumentos de homenagem, no Vale do Cávado e Vale
do Homem.----------------------------------------------------------------------------------8- Relativamente aos censos dois mil e vinte e um, que o processo está a decorrer
com normalidade.--------------------------------------------------------------------------9- Das iniciativas que foram implementadas, pelo Município, no âmbito do Mês
Internacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que decorrem durante
o mês de Abril.--------------------------------------------------------------------------Depois desta intervenção, o senhor Presidente deu a palavra aos senhores vereadores
para que expusessem qualquer dúvida sobre as informações prestadas, ou o que
entendessem oportuno.-----------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora Ana Genoveva pediu a palavra tendo dito que “no que concerne à
candidatura que tem como objetivo classificar as duas pontes de Rio Caldo a Património
de Valor Nacional, na última Reunião de Câmara referi que faltava entregar a Carta
Topográfica à Escala 1:5000 - com sinalização exata das 2 pontes, documento esse que
o Município não dispunha. Hoje informo que esse documento já foi entregue e agradeço
aqui ao Sr. Presidente de Câmara por ter olvidados todos os esforços no sentido desse
documento ter sido elaborado com muita celeridade.------------------------------------------No que se refere à área da Educação, no âmbito do Projeto Ter + Sucesso, foi lançado
um repto aos alunos do segundo e terceiro ciclos de ensino e secundário, da Escola
Básica de Rio Caldo e da Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro, de
escreverem um livro de poemas. Desse desafio nasceu o livro “palavras em Verso”. O
prefácio foi redigido por mim.--------------------------------------------------------------------Foi nesse contexto que surgiu o “ter + sucesso na leitura e escrita”, que permite
trabalhar o processo de aprendizagem, adaptando-o às necessidades individuais de cada
criança/aluno e a praticar a capacidade da escrita, que é tão importante.-------------------Uma vez que as aulas presenciais do 2º e 3º ciclo já iniciaram, a entrega será feita
amanhã, dia 09 de Abril, na Escola Básica de Rio Caldo e no dia 14 de Abril, na Escola
Básica e Secundário de Terras de Bouro.--------------------------------------------------------2

Quero só deixar aqui uma nota de que a Escola de Música de Terras de Bouro, nos seus
três polos: Moimenta, Rio Caldo e Gerês, esteve sempre em funcionamento, através de
aulas por videoconferência. Brevemente iniciarão as aulas presenciais.--------------------Solicito sempre ao Sr. professor Pinho que me faça chegar um relatório de atividades o
mais pormenorizado possível e ele assim o tem feito. Estamos a falar de uma Escola
organizada, estruturada e com muito bons resultados”.----------------------------------------O senhor Presidente tomou de novo a palavra para informar os senhores vereadores de
que está a ser preparada uma Hasta Pública para alienação/venda dos edifícios escolares
de Paradela e do Assento, em Valdozende, tendo referido que estas escolas não estão a
fazer falta para outros fins, sejam sociais ou de apoio associativo.--------------------------Mais informou que a verba resultante dessa alienação será investida na freguesia de
Valdozende.------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luís Teixeira pediu a palavra para, sobre esse assunto, proferir a sua
opinião, tendo dito que, “quanto à escola de Paradela está plenamente de acordo, mas
que em relação à escola do lugar do Assento poderia ser para a Associação de
Valdozende, porque está ali tudo junto, o que constituiria um complexo para realização
de actividades diferentes”--------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente falou da candidatura que foi efectuada para
arrelvamento do campo da Associação de Valdosende, tendo também comunicado que
no dia sete de abril teve uma reunião, via teams, com o senhor Secretário de Estado da
Juventude e Desporto Dr. João Paulo Rebelo onde esse assunto foi abordado, havendo
boas expectativas de vir a ser contemplado. Aliás, frisou, o senhor Secretário de Estado
falou dessa candidatura e que, como vai haver um reforço de verba, na ordem de três
milhões de Euros, para essa área, pode ser que seja atribuído o apoio a Valdozende.-----O senhor Vereador Luís Teixeira voltou a usar da palavra, sustentando que, “se um
privado comprar a escola já pode ser uma intromissão, de alguém, naquele complexo”
por isso, disse o senhor Vereador “mais valia cedê-la à Associação, continuando a ser
património da Câmara, pois aquela Associação é muito dinâmica o poderia dar-lhe
utilidade para várias actividades”-----------------------------------------------------------------O senhor Presidente recordou que aquando da visita do senhor Secretário de Estado
Carlos Miguel, a Terras de Bouro, o levou a Valdozende a essas instalações e que nessa
altura foi abordada toda a situação do Grupo Desportivo.-------------------------------------O senhor Vereador Adelino Cunha interveio, para dizer que “tem “queixas” das pessoas
do lugar do Assento de que aquele património está a ser vandalizado, e que, por isso,
tinha que ser bem usado”, dizendo que, “na verdade concordo com o Presidente”.-------O senhor Presidente concluiu que “se a candidatura for aprovada e só é aprovada uma
em cada concelho, o Grupo desportivo do Assento fica com boas condições e tem
espaço suficiente para as actividades”------------------------------------------------------------Continuando o senhor Presidente referiu que no que diz respeito à área social, o Centro
de Solidariedade de Valdozende já tem boas infra-estruturas, tendo, recentemente,
comprado o campo onde se fazem as festas das colheitas e que a Câmara vai apoiar
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comprando também nesse campo, cerca de 1.700 m2 (mil e setecentos metros quadrados
para utilização pública (festa das colheitas e estacionamento).-----------------------------------------------------------------------------------A venda das escolas tem sido muito bem acompanhada pelo senhor Presidente da Junta,
que concorda, concluiu o senhor Presidente.----------------------------------------------------Sendo dez horas e cinquenta minutos e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. --------------------------------
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