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EDITORIAL
Caras e Caros Terrabourenses!
Todos temos plena consciência de que os últimos
três anos trouxeram ao nosso país os momentos
mais difíceis da nossa Democracia. A situação de
profunda e duradoira crise económica, que a todos
nos afeta, exige decisões e opções políticas e
financeiras equilibradas e ajustadas à realidade, de
forma a atenuar as dificuldades das pessoas que
devem ser o centro das nossas preocupações. De
facto, sempre nos preocupámos em colocara as
pessoas em primeiro lugar.
Tem sido com esta linha orientadora que temos
gerido o nosso Município. Apresentámos à
Assembleia Municipal de Terras de Bouro, na sua
sessão ordinária de 25 de abril de 2013, os
Documentos de Prestação de Contas do Município
relativos ao exercício de 2012, que mereceram a
sua aprovação.
Ao longo de 2012, enfrentámos o desemprego
com medidas concretas que procuram promover o
emprego. Apoiámos técnica e financeiramente a
elaboração de projetos no âmbito da agropecuária
e do turismo rural e vários desses projetos foram
aprovados e financiados pelos fundos comunitários;
incrementámos a atividade turística, alavanca da
economia do concelho, através de várias iniciativas
e atividades; e mantivemos a eficácia do Gabinete
de Apoio ao Agricultor. Ao longo de 2012, integrámos
cerca de 70 trabalhadores no Município, Escolas e
Juntas de Freguesia ao abrigo de protocolos com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional
(Programa CEI).
Além do emprego e do rendimento económico
das famílias, outra grande preocupação das nossas
decisões políticas, ao longo de 2012, centrou-se na
«Ação Social».
Conhecemos as dificuldades e o sofrimento de
muitas pessoas e famílias e não ficámos indiferentes.
Apoiámos as famílias carenciadas na melhoria das
condições de habitabilidade e acessibilidade
(elaboração de projetos, prestação de serviços de
mão de obra gratuita, cedência de materiais, apoio
financeiro para obras, etc.); reabilitámos edifícios
públicos para habitação social, nomeadamente

escolas primárias desativadas (Gilbarbedo, Gogide,
Refonteira e Vergaço); apoiámos o pagamento de
rendas de casas a famílias socialmente
desfavorecidas; criámos uma loja social que tem
dado importante apoio ao nível do vestuário,
mobiliário, alimentos, brinquedos, etc.; promovemos
atividades recreativas e culturais com os idosos do
concelho, destacando-se os encontros de convívio
e confraternização, as colónias de férias e o Encontro
Anual da Pessoa Idosa que, em 2012, decorreu em
Fátima.
Oferecemos a todos os alunos do 1.º ciclo do 1.º
escalão de abono a totalidade dos manuais escolares
(três manuais e respetivos cadernos de apoio). Aos
alunos do 2.º escalão de abono são atribuídos dois
manuais escolares e respetivos cadernos de apoio.
Todos os alunos do 1.º ciclo recebem gratuitamente
cadernos de atividades de apoio às Atividades de
Enriquecimento Curricular de Inglês.
Assumimos o turismo como uma oportunidade
estratégica para o desenvolvimento económico e
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criação de emprego. Para favorecer a atividade
turística e/ou divulgar o nosso concelho, apostámos
na dinamização das estruturas municipais: os Postos
de Turismo de Rio Caldo e do Gerês, durante o verão,
passaram a estar abertos todos os dias da semana
e com prolongamento de horário ao fim de semana;
o Núcleo Museológico e a “Porta do PNPG”
assumiram um papel ativo de atração de visitantes,
através de diversas atividades culturais e recreativas,
exposições e comemorações, sobretudo envolvendo
escolas; a Marina de Rio Caldo, o Centro de Animação
Termal do Gerês, a Casa dos Bernardos e o Centro
Interpretativo da Rota dos Moinhos, em Santa Isabel
do Monte, apesar da crise económica que tem
reduzido a presença de visitantes e utentes,
continuam a ser espaços municipais importantes
para a dinamização do turismo.

estar das pessoas residentes e das que nos visitam.
Destacamos a requalificação da rua da Igreja
Paroquial, em Gondoriz, e os arranjos urbanísticos
em Valdosende: pavimentações, passeios e
construção de muros.

A Galeria dos Miliários está concessionada por
um período de dois anos e o Centro Interpretativo
do Garrano, também concessionado a uma empresa
concelhia de animação turística, está a necessitar
de algumas intervenções de modo a promover a
sua total utilização. É um desafio que queremos
resolver a curto prazo.

No domínio da cultura, dinamizámos atividades
nos Museus de Vilarinho da Furna e da Geira,
apoiámos os grupos de teatro do concelho,
publicámos obras literárias e de preservação da
cultura do nosso concelho, como Contos Tradicionais
– Terras de Bouro em textos e contextos e Gerês –
10 Anos de Poesia.

Assumimos o setor agrícola como um vetor
fundamental de emprego e de economia familiar.
Temos no nosso concelho muitas famílias que vivem
dos rendimentos do trabalho na agricultura, pecuária
e silvicultura.

Procurando servir cada vez melhor os munícipes,
criámos o balcão único de atendimento e
melhoramos as condições físicas do edifício antigo
da Câmara Municipal.

Para podermos apoiar eficazmente o setor
agrícola, como já referimos atrás, mantivemos a
dinâmica do «Gabinete de Apoio ao Agricultor» que
tem sido um êxito e que promove as candidaturas
a apoios financeiros, a elaboração de candidaturas
de projetos, os programas de formação e informação,
o apoio jurídico, a organização de eventos
(concursos, exposições, visitas, ações de formação,
etc.).
A melhoria das acessibilidades é, desde o início
do nosso mandato autárquico, uma das principais
preocupações. Em 2012, continuámos a
requalificação de várias vias municipais. Fizemos
pavimentações em tapete betuminoso em
Valdosende, Vilar da Veiga, Campo do Gerês,
Carvalheira, Chorense, Souto e Balança e
procedemos à pintura de várias estradas.
Procedemos à requalificação de vários espaços
públicos, o que evidencia a nossa preocupação no
adorno do concelho e em contribuir para o bem-

Ao longo de 2012 concretizámos várias obras
municipais com recurso a fundos comunitários
(QREN), destacando-se a conclusão da Piscina
Municipal em dezembro de 2012, cuja abertura se
prevê para muito breve; a execução do projeto “Aqua
Cávado”, que está a criar centros de promoção
turística, requalificação de espaços públicos e criação
de trilhos pedestres no vale do Cávado e no vale do
Homem; a requalificação da rede viária municipal;
e a execução do projeto Natur Parque, no Campo
do Gerês.
Reformulámos o projeto do Parque da Vila, na
sede do concelho, e aguardamos a sua aprovação
definitiva para darmos início à sua execução.
Elaborámos os projetos e apresentámos candidatura
aos fundos comunitários para a Requalificação da
V ila Termal do Gerês, para a Instalação de
Reguladores de Fluxo Luminoso na iluminação
pública e para o Ciclo Urbano da Água: redes de
água e saneamento.
Quanto à nossa gestão dos fundos comunitários,
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neste momento atingimos uma execução financeira
de 98% ao nível dos projetos contratualizados através
da CIM do Cávado e de cerca de 60% ao nível do
ON.2. Globalmente, atingimos uma execução do
QREN que ronda os 77%.
Decidimos, com recurso ao orçamento municipal,
requalificar o Parque Desportivo da Pereira, na Vila
do Gerês, de modo a criarmos as condições para o
desenvolvimento da prática desportiva entre as
crianças e os jovens do vale do Cávado e contribuir
para a dinamização do comércio local. Procedemos
à colocação de relva sintética e à requalificação do
espaço envolvente e dos balneários antigos.
Construímos a casa mortuária e requalificámos
a rua de acesso à Igreja Paroquial, em Gondoriz.
Iniciámos em 2012 e estamos neste momento a
construir as casas mortuárias de Santa Isabel do
Monte e de Cibões e a respetiva requalificação do
espaço envolvente.

Não conseguimos, apesar do nosso empenho,
dar início à construção da variante de Covide devido
ao parecer negativo da CCDR-N. Temos de aguardar
pela revisão em curso do PDM para regularizarmos
o projeto desta obra.
O dinamismo de um Município não resulta só
de obras e atividades de grande visibilidade, mas
também se mede por iniciativas menos visíveis,
simples e úteis.
Abrimos uma delegação da Câmara Municipal
em Rio Caldo, onde o Presidente da Câmara, todas
as terças-feiras, durante a manhã, atende os
munícipes que desejarem falar com ele. Não
permitimos que o Posto dos Correios na Vila do
Gerês encerrasse e tudo fizemos, com gastos para
o orçamento municipal, para que o nosso concelho
não ficasse em zona de sombra quanto à TDT

(Televisão Digital Terrestre).
Assumimos a gestão financeira do nosso
município com rigor, assentando as nossas decisões
em dois pilares fundamentais: os fundos
financeiros disponíveis e a seleção criteriosa das
obras mais úteis ou necessárias. Apesar das
restrições e reduções significativas das
transferências do Orçamento do Estado para as
autarquias (em apenas três anos perdemos mais
de um milhão de euros de receita), temos
conseguido executar várias obras e temos
equilibrado as contas do município.
Em 2012, verificou-se uma receita global de
9.604.482,72 €, a que corresponde uma taxa de
execução de 80,57%, e uma despesa de
9.600.645,17 €, com uma taxa de execução de
80,54%.Estas duas taxas de execução são as
melhores dos últimos cinco anos.
Apresentamos a situação económica do nosso
Município: dívidas de curto prazo/dívidas a
fornecedores: 212.065,90 € (menos 170.387,00 €
do que em 31 de dezembro de 2011, o que
representa um decréscimo de 44,5%. Em três anos,
reduzimos estas dívidas em cerca de 80 %.); dívidas
de médio e longo prazo (empréstimos bancários):
4.203.774,75 € (menos 364.550,00 € do que em
31 de dezembro de 2011, o que representa um
decréscimo de 8%. Em três anos, reduzimos esta
dívida em 1.251.000,00 €, o que significa uma
redução de 23%.)
O nosso Município é dos poucos que não precisa
d e q u a l q u e r s a n e a m e n t o f i n a n c e i ro !
Recentemente (em 2 de maio de 2013), a
comunicação social divulgou um relatório da
Direção Geral das Autarquias Locais que coloca o
Município de Terras de Bouro em quarto lugar no
cumprimento dos compromissos para com os seus
fornecedores. No ranking nacional composto pelas
308 Câmaras Municipais, o nosso Município é o
melhor pagador do distrito de Braga e o quarto
melhor do país. Mais um motivo para nos
sentirmos orgulhosos pelo desempenho e projeção
do nosso concelho.
Por tudo isto, julgamos que as nossas opções
são as mais corretas e que estamos no bom
caminho, embora conscientes de que ainda há
muito por fazer.

» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal

Terras de Bouro Organizou XIV Encontro de Natal e de Reis

“... O XIV Encontro
de Cantares de
Natal e de Reis
contou com a
estreia do Orfeão
de Terras de Bouro
e com a presença
de mais 12
instituições e
coletividades
concelhias ...”

No passado dia 13 de Janeiro, na Igreja Paroquial
de Moimenta, realizou-se o décimo quarto «Encontro
de Cantares de Natal e de Reis» do concelho de Terras
de Bouro, evento que se reveste de grande importância
para a preservação das tradições musicais e culturais
ligadas ao Natal e à chegada de um Novo Ano.
Ao longo da tarde actuaram 13 grupos, com origens
bem diversificadas, o que só contribuiu para enriquecer
este evento musical. Abriu o Encontro a Banda Musical
de Carvalheira a que se seguiram vários grupos corais
das paróquias, como o Grupo Coral de Carvalheira, o
Grupo Coral de Moimenta, o Grupo Coral de Souto, o
Grupo Coral de Chorense, o Grupo Coral de Gondoriz
e o Grupo Coral de Cibões. Estiveram também
presentes o Orfeão de Terras de Bouro, o Coro Infantil
de Chorense e os Pequenos Cantores de Moimenta.
Actuaram ainda grupos de natureza mais popular,
como o Grupo “Trevo Alegre”, o Grupo de Cavaquinhos
e Violas da Ass. Desportiva de Carvalheira e o Grupo
de Cantares Tradicionais da Associação Sociocultural
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e Desportiva de Paradela - Valdosende.
No final do evento, o Presidente da Câmara deu
os parabéns a todos os participantes pelas suas
brilhantes actuações, pela forma empenhada como
prepararam a sua participação e também pela
simpatia e boa disposição que espalharam pela
plateia.

Grupo Coral de Carvalheira

Grupo Coral de Moimenta

Grupo Coral de Souto

Grupo de Música Popular “Trevo Alegre”

Coro Infantil de Chorense

Orfeão de Terras de Bouro
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Crupo Coral de Chorense

Pequenos Cantores de Moimenta

Grupo de Cavaquinhos e Violas da Ass. de Carvalheira

Grupo Coral de Gondoriz

Grupo Coral de Cibões

Ass. Sócio-Cultural e Desportiva de Valdosende - Paradela
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Exposição “Pintar a Páscoa III” Embelezou Sede do Concelho
Com a presença do Executivo Municipal e dos
responsáveis pela Escola Profissional Amar Terra
Verde, a exposição de ovos da Páscoa, intitulada
“Pintar a Páscoa III”, foi este ano inaugurada a 13
de março, tendo decorrido até 4 de abril. Contou
com a participação de 18 trabalhos que foram
elaborados por escolas, associações, juntas de
freguesia, agrupamentos de escuteiros e centros
sociais do concelho de Terras de Bouro.

A exposição, que primou pela originalidade da
temática alusiva ao concelho, refletida na boa
qualidade dos trabalhos expostos, mereceu bem
a visita de todos os que se deslocaram à sede do
concelho.
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Ovos da Páscoa: a criatividade e a imaginação
tomaram conta da Praça do Município
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Festas Concelhias em Honra de S. Brás
2 a 5 de agosto
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Animação Sociocultural - Projeto Envelhecer a Sorrir Participa em Festa de
Natal e em Almoço Convívio
No âmbito do Projeto Envelhecer a Sorrir, que
já vai no seu quarto ano de atividade, realizou-se
um almoço convívio, no passado dia 10 de janeiro,
que encerrou um ano de ações que visaram
fomentar atividades sócio recreativas em todos os
Centros Sociais de Terras de Bouro.

Moimenta e de Chorense, tendo o Centro Social
da Freguesia de Souto participado com a
apresentação de uma peça de teatro da sua autoria.

Essas atividades contribuíram para um
envelhecimento saudável, reduzindo o impacto
dos fatores de risco da terceira idade em termos
de perdas cognitivas, isolamento social e
transtornos psicológicos, entre outros.
No almoço realizado no restaurante típico
“Cantinho de Antigamente” participaram mais de
50 idosos oriundos dos Centros Sociais de
Chorense, Souto, Cibões, Covide, Moimenta, Rio
Caldo, Vilar, Vilar da Veiga e Valdosende.
Paralelamente, realizou-se também a Festa de
Natal do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro e dos Jardins de Infância de

De igual modo, está a ser promovido, de quinze
em quinze dias, na piscina do Centro de Animação
das Caldas do Gerês, sessões de hidroginástica
destinadas à população sénior. Esta atividade, em
parceria com os centros sociais do Vale do Cávado,
irá ser, posteriormente, alargada aos centros sociais
do Vale do Homem.
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Idosos Participam em Atividade Musical em Guimarães e num Peddy Paper
em Braga
As IPSS do concelho de Terras de Bouro, no
passado dia 30 de janeiro, participaram na
“Atividade Musical” organizada pelo Centro
Comunitário de Solidariedade e Integração Social,
CIPRL em parceria com o Núcleo Distrital de Braga
da EAPN, em Guimarães.

Misericórdia de Vieira do Minho e do grupo ASCU.

A atividade, inserida no projeto ‘Bem Envelhecer
II’, teve como principal objetivo proporcionar aos
participantes a promoção de práticas de
“envelhecimento ativo” através da música.

De igual modo, as IPSS do concelho de Terras
de Bouro, no dia 6 de março, participaram na
atividade organizada pela Fundação Bonfim e a
Delegação da Cruz Vermelha de Braga em parceria
com o Núcleo Distrital de Braga da EAPN

Ao longo da manhã, os idosos participaram em
dois ateliers, nomeadamente: a “Oficina de Criação
Musical”, que tinha como objetivo a construção
de um hino do projeto “Bem Envelhecer II” e a
“Oficina de Criação de Instrumentos Musicais”,
que consistia na construção de instrumentos
musicais, através de produtos reciclados.
Com o material elaborado nas oficinas, os idosos
realizaram, na parte da tarde, a animação musical
através do respetivo hino, acompanhado pelos
instrumentos musicais criados.
Ainda tiveram o prazer de assistir à atuação do
Grupo de musicoterapia da Santa Casa da

Foi um dia repleto de grandes emoções e
convívio, em que todos demonstram aos mais
novos a força e alegria da vida!

Ao longo do dia, os idosos puderam participar
em dois ateliers. Um de boccia e outro de expressão
corporal. No final do dia, tiveram a oportunidade
de participar em debates relacionados com a
atualidade do país e do mundo.

Terras de Bouro na Feira Internacional de Turismo em Lisboa

“... Balanço em
números da 24ª
edição da BTL:
mais de 65.000
visitantes,
mais de 900
expositores e
mais de 45
destinos. ...”

A Bolsa de Turismo de Lisboa realizou-se entre os dias
27 de fevereiro e 3 de março, na FIL, em Lisboa, e o
Município de Terras de Bouro esteve presente, mais uma
vez, aproveitando este importante evento para divulgar
as potencialidades turísticas e promover Terras de Bouro
e o Gerês.
A participação e presença do nosso concelho foram
abrilhantadas com a participação de tocadores de
concertina que brindaram os presentes e visitantes com
várias tocatas, demonstrando a riqueza cultural que tal
instrumento musical possui nas tradições das gentes do
Minho.
O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel Viana, esteve também presente no certame e fez
a apresentação, através de um filme sobre o concelho,
da riqueza natural, paisagística, cultural e turística do
concelho.
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Terras de Bouro Presente na Turexpo Galícia 2013
Pela primeira vez, o Município de Terras de
Bouro esteve presente, com um stand próprio, na
Turexpo Galicia, evento que se realizou entre os
dias 22 e 24 de fevereiro, em Silleda, província de
Pontevedra, na vizinha Espanha.
O certame turístico Turexpo Galicia, o maior do
noroeste peninsular, é um importante evento de
divulgação das potencialidades turísticas e atrai
um numeroso público e muitos operadores
turísticos do norte da Península Ibérica. Do intenso
programa deste evento constaram workshops,
atividades de turismo ativo, provas de degustação,
apresentações diversas, o uso das novas tecnologias
no setor do turismo , etc.
A presença do nosso Município neste evento
comprova a forte aposta na promoção das
potencialidades de Terras de Bouro e do Gerês
como destino turístico de grande qualidade.

Terras de Bouro Promove-se em na Feira de Produtos Típicos de Nanterre
A Feira de Produtos Portugueses de Nanterre,
na região de Paris, decorreu nos dias 22, 23 e 24
de março de 2013. O Município de Terras de Bouro
esteve presente nesta Feira pela quarta vez, terceira
consecutiva, com uma representação e stand
próprios. Nos três dias da Feira, o stand de Terras
de Bouro aproveitou para divulgar os produtos
locais, como o mel e o chá, e para mostrar as
belezas de uma das Sete Maravilhas Naturais de
Portugal, tendo sido distribuídas centenas de
revistas sobre o concelho.
O Município de Terras de Bouro, representado
pelo presidente da Câmara, entre várias entrevistas
a meios de comunicação social, mereceu, na manhã
do dia 24 de março, divulgação na «Rádio Alfa»,
que é a rádio mais ouvida na região de Paris. A
presença de Terras de Bouro em França foi, mais
uma vez, um enorme êxito.
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Terras de Bouro Promoveu um Gerês Romântico
O Município de Terras de Bouro promoveu, de
30 de janeiro a 17 de fevereiro, o programa Gerês
Romântico, para celebração da data de S. Valentim.
Foram oferecidas entradas no Museu Etnográfico
de Vilarinho da Furna, viagens na embarcação Rio
Caldo, promovidos concursos de fotografia e poesia
e ainda realizado um sarau musical e trilhos
pedestres.
Com esta iniciativa, pretendeu-se que os turistas
vivessem momentos românticos no concelho,
tendo também oportunidade de o conhecer,
desfrutando de uma estada inesquecível.

Fim de Semana Gastronómico em Terras de Bouro
O Município de Terras de Bouro e a Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal
promoveram, no fim-de-semana de 22, 23 e 24 de
março, em 16 restaurantes do Concelho, o
tradicional “Cozido de Terras de Bouro”, também
conhecido por “Cozido de Couves com Feijão”.
Como complemento e animação deste evento,
a Associação Gerês Viver Turismo e o Município
de Terras de Bouro apresentaram, no dia 23 de
março, o primeiro Festival de Caminhadas que
contemplou a realização de quatro trilhos (S. Bento,
Campo, Ermida e Preguiça) e uma tertúlia intitulada
“Diferentes Vivências e Olhares Sobre o Gerês”.

Os participantes do fim de semana gastronómico
puderam desfrutar das maravilhosas paisagens
que Terras de Bouro e o Gerês têm para oferecer
com as viagens pela albufeira da Caniçada no barco
do Município.
Deste modo, a gastronomia, o lazer e a cultura
surgiram, mais uma vez, unidas numa cumplicidade
feliz, assumindo a certeza de que a visita a Terras
de Bouro e ao Gerês contribuem para o
enriquecimento do espírito e o sempre importante
retempero físico.

Alteração de horário
de funcionamento

Informação:

Terras de Bouro nos Meios de Comunicação Social
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Carnaval Espalhou Cor e Alegria na Vila de Terras de Bouro

“... As centenas de
participantes,
crianças e jovens,
espalharam pelas
ruas da vila de
Terras de Bouro cor
e alegria ...”

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara
Municipal de Terras de Bouro associou-se ao
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro na
organização do tradicional desfile de Carnaval. Com o
apoio logístico da Autarquia, tanto ao nível dos
transportes dos participantes como da oferta do lanche
aos mesmos, no dia 8 de fevereiro, pelas ruas da sede
do concelho e à hora marcada para o início do desfile,
registou-se uma assinalável presença de populares
que assistiram com entusiasmo à passagem do cortejo
carnavalesco.
De uma forma muito divertida e com animação de
rua, o desfile, que se pautou pela imaginação dos
“trajes” e forte adesão da comunidade escolar, contou
com a presença de cerca de 700 jovens e crianças dos
jardins e escolas do Concelho, incluindo ainda a
participação de vários grupos de idosos dos Centros
Sociais de Terras de Bouro.
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Autarquia Abriu Centro Municipal de Valências de Apoio à
Comunidade de Terras de Bouro

“... Os serviços do
Centro de
Valências de Apoio
à Comunidade já
efetuaram desde a
sua existência mais
de 500
atendimentos ...”

O Centro Municipal de Valências de Apoio à
Comunidade Local de Terras de Bouro foi criado pelo
Município com o objetivo de colmatar algumas
carências da comunidade para as quais ainda não
havia respostas a nível concelhio.
Este projeto arrancou em novembro de 2012 com
a reabilitação do edifício da antiga escola primária no
qual foi instalado o Centro Municipal de Valências.
Nesta data foram disponibilizadas consultas de Terapia
da Fala, numa primeira fase direcionadas para as
crianças e jovens, e agora abertas à população adulta
deste concelho.
Em março de 2013, após a reabilitação do edifício,
procedeu-se à abertura oficial do Centro Municipal
de Valências no qual passaram a ser disponibilizados
serviços de enfermagem (medições de tensão arterial
e de glicemia, etc.) efetuados por um Enfermeiro
contratado pelo Município para o efeito, que até ao
momento já efetuou mais de 300 atendimentos.
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Também disponibilizamos a partir daquela data
consultas de Psicologia, às quartas-feiras de manhã,
das quais pode usufruir qualquer munícipe,
mediante prévia marcação.
Já durante o mês de abril, o Centro Municipal
de Valências deu início ao Curso Livre de Guitarra.
Trata-se de um curso destinado a pessoas a partir
dos 10 anos de idade e cujo principal objetivo é
proporcionar aos seus frequentadores o exercício
de atividades lúdicas.
Esta iniciativa foi acolhida pela população local
com grande entusiasmo, encontrando-se a
frequentar o curso 29 alunos. Como numa primeira
fase foram preenchidas todas as vagas
disponibilizadas nas três turmas de quarta-feira,
foram criadas mais duas turmas às terças-feiras e
às sextas-feiras, o que permitiu enquadrar todos
os alunos inscritos e disponibilizar ainda algumas
vagas para eventuais interessados que queiram
inscrever-se.

No dia 17 de abril arrancaram também as Aulas
de Zumba e Aulas de Dance Kid`s, as quais estão
a ser frequentadas por 65 alunos.
Ainda durante o mês de abril decorreram no
Centro Municipal de Valências sessões de cinema
organizadas pela CPCJ (Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens), alusivas ao mês da prevenção
dos maus tratos na infância, e direcionadas a
crianças e jovens do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro.
O Centro Municipal de Valências procedeu ainda
à abertura das inscrições para o ATL de Verão e
para o Centro de Convívio Sénior, que pretende
dinamizar naquele espaço.
Face às diversas solicitações apresentadas junto
do Município, foi contratada uma massagista que
irá proporcionar no Centro Municipal de Valências
sessões de Quiromassagem (massagens
terapêuticas e de recuperação), direcionadas em
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particular para a população mais idosa, mas
também para outras pessoas que
independentemente da idade tenham problemas
de saúde que requeiram tratamentos nesta área.
Este Centro Municipal dispõe de um espaço
multiusos que pode ser cedido a qualquer
interessado em dinamizar atividades de interesse
para a população concelhia. Neste âmbito o
Município já celebrou dois protocolos, um com a
Associação de Juventude e Desporto do Gerês –
Gerêsjovem, que utiliza este espaço às terças-feiras
à noite para a realização de aulas de Judo e
Ginástica Aeróbica e de Defesa Pessoal, e outro
com uma professora que dará aulas de Órgão aos
sábados de manhã.
As atividades desenvolvidas pelo Centro
Municipal de Valências têm sido um êxito, tendo
merecido constantes elogios por parte dos
utilizadores, o que muita dignifica o Município de
Terras de Bouro e o motiva a procurar oferecer
naquele espaço cada vez mais e melhores
respostas.
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Município Apresentou Carta Social Municipal
No passado dia 11 de março, na presença do
senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr.
Joaquim Cracel, e da senhora Vereadora, Drª Liliana
Machado, realizou-se nos Paços do Concelho, com
a comparência também dos representantes do
Ministério da Educação, do Centro Regional Distrital
da Segurança Social, instituições particulares de
solidariedade social do Concelho, juntas de
freguesia e respectivas associações integrantes,
uma reunião do Conselho Local de Ação Social de
Terras de Bouro, que teve como um dos principais
pontos da ordem de trabalhos a apresentação da
Carta Social Municipal.
Sobre o documento, elaborado no âmbito do
projeto “Cávado Prospetivo”, candidatura
supramunicipal do Cávado, apresentada ao
Programa Operacional Regional do Norte 2007-

2013 (ON2), a senhora Vereadora responsável
pelos pelouros da Ação Social e Educação, Dr.ª
Liliana Machado, afirmou que o documento
resultou do contributo das diversas instituições do
concelho, nomeadamente das IPSS´s e constitui
um importante instrumento de diagnóstico e de
planeamento da rede de serviços e equipamentos
sociais do concelho. A Carta Social, frisou a Dr.ª
Liliana Machado, sistematiza, por um lado, a
realidade atual do concelho, designadamente em
matéria de respostas e projectos sociais e, por
outro lado, permite olhar para o futuro com uma
base de trabalho rigorosa e participada pelos
autores locais, de modo a melhorar a rede de
respostas e projectos sociais e, em última instância,
contribuir ativamente para a melhoria da qualidade
de vida da população residente em Terras de Bouro.

Terras de Bouro Comemora Dia Mundial da Proteção Civil

“... A caminhada
comemorativa
contou com a
presença de 70
elementos, entre
os quais
professores, alunos
e funcionários das
escolas ...”

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, em parceria
com os alunos do clube Prosepe, Clube Proteção Civil,
Grupo Geira e com a colaboração dos Soldados da
Paz, comemorou da forma mais saudável e responsável
o Dia Mundial da Proteção Civil, no dia 1 de Março.
Esta iniciativa contou com uma caminhada pelas
Freguesias de Moimenta e Chorense, passagem por
belos ribeiros e maravilhosas paisagens, que visou a
sensibilização da comunidade escolar para a protecção
da floresta e a missão fundamental da comunidade
na proteção civil. O evento foi um sucesso e contou
com a presença de 70 alunos, professores e
funcionários da Escola EB 2,3/S de Terras de Bouro.
A educação para a cidadania também se constrói
com atividades deste género.
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Sessão de Apresentação do Programa SIALM - Sistemas de Incentivo de
Apoio Local a Microempresas
A Comissão Diretiva do ON.2, a CIM do Cávado
e os municípios de Amares, de Terras de Bouro e
de Vila Verde promoveram, no dia 19 de Março,
uma ação de informação e divulgação do SIALM,
dirigida aos potenciais beneficiários destes 3
concelhos.
O programa “SIALM - Sistema de Incentivos de
Apoio Local a Microempresas” é um programa
integrado que procura estimular a atividade
económica produtiva de base regional e local,
enquadrado no Programa “Valorizar”, apresentado
recentemente pelo Governo Português. O SIALM
destina-se a apoiar microempresas em territórios
com problemas de interioridade, que no presente
caso deverão localizar-se nos concelhos de Amares,
Terras de Bouro ou Vila Verde, únicos concelhos
elegíveis na NUT Cávado, e abrange as atividades
económicas previstas no nº 1 do artigo 9º do
Decreto-Lei nº 287/2007, de 17 de Agosto, com a
redação que lhe foi dada pelo decreto-Lei nº
65/2009, de 20 de Março, nomeadamente:
1 – INDÚSTRIA: atividades incluídas nas divisões
05 a 33 da CAE;

2 – ENERGIA: atividades incluídas na divisão 35
da CAE (só atividades de produção);
3 – COMÉRCIO: atividades incluídas nas divisões
45 a 47 da CAE;
4 – TURISMO: atividades incluídas na divisão
55, nos grupos 561, 563, 771 e 791e as atividades
declaradas de interesse para o turismo nos termos
da legislação aplicável e que se insiram nas
subclasses 77210, 90040, 91041, 91042, 93110,
93192, 93210, 93292, 93293, 93294 e 96040 da
CAE;
5 – TRANSPORTES E LOGÍSTICA: atividades
incluídas nos grupos 493 e 494 e divisão 52 da
CAE;
6 – SERVIÇOS: atividades incluídas nas divisões
37 a 39, 58, 59, 62, 63, 69, 70 a 74, 77, com exclusão
do grupo 771 e da subclasse 77210, 78, 80 a 82,
90, com exclusão da subclasse 90040, 91, com a
exclusão das subclasses 91041, 91042, e 95, nos
grupos 016, 022, 024 e 799 e na subclasse 64202.

Município Requalifica Vias de Acesso
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Várias Vias Municipais Vítimas de Mau Tempo
O rigor do último inverno provocou várias
situações de calamidade nas vias municipais. Várias
vias estiveram parcial ou totalmente impedidas à
circulação automóvel o que provocou dificuldades
à mobilidade dentro do concelho. A atuação da
autarquia permitiu a rápida reposição do fluxo de
trânsito.

A estrada entre Balança e Chorense esteve
impedida à circulação durante uma semana.
Também a estrada entre Carvalheira e o Campo
do Gerês esteve interrompida, encontrando-se
totalmente reconstruida.

Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade do Município
O Sistema de Gestão da Qualidade
implementado pelo Município de Terras de Bouro
foi recentemente certificado pela APCER,
Associação Portuguesa de Certificação.
A certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade consiste na avaliação feita por um
Organismo Certificador devidamente acreditado,
o qual atesta que a instituição cumpre todos os
requisitos da norma ISO 9001 e que incorpora nas
suas atividades princípios de gestão relativos à
focalização nos clientes, liderança, envolvimento
das pessoas e melhoria contínua.
Com esta certificação, o Município de Terras de
Bouro compromete-se a cumprir os requisitos da
norma ISO 9001 ao nível da prestação de serviços
no âmbito do controlo prévio de operações
urbanísticas e do balcão único de atendimento.

A certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade reflete a preocupação e o empenho do
Município em continuar a apostar na melhoria
contínua da eficácia dos seus serviços para obter
a satisfação das necessidades e expectativas dos
seus Munícipes.

Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 01/2013 - 11 de janeiro de 2013
1ª. Deliberado alienar o Lote H.01 inserido no loteamento
das Gordairas, Freguesia de Moimenta ao Sr. Fernando
Pereira dos Santos;
2ª. Deliberado proceder à adjudicação definitiva dos 4
lotes destinados a habitação unifamiliar no loteamento
das Gordairas aos adjudicatários provisórios:
- Lote nº. H.02: Michael dos Santos – 6.250,00 €;
- Lote nº. H.03: Maria Laura Rodrigues Martins Correia
– 6.500,00 €;
- Lote nº. H.04: João Garcias Afonso – 6.250,00 €;
- Lote nº. H.05: José Cardoso Nogueira – 10.000,00 €;
3ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas
formulado pela Comissão de Festas em honra de S.
Sebastião/Balança;
4ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas
formulado pela Comissão de Festas em honra de Stª.
Eufémia/Vilar da Veiga.
EDITAL N.º 02/2013 - 25 de janeiro de 2013
1ª. Deliberado aprovar o aumento de capital a realizar
mediante a entrada de um novo sócio no capital social
da sociedade “Escola Profissional Amar Terra Verde,
Ldª.”;
2ª. Deliberado aprovar o contrato de comodato com a
Junta de Freguesia de Souto para a cedência das
instalações da Escola Primária por um período de 10
anos;
3ª. Deliberado aprovar o contrato de comodato com a
Junta de Freguesia de Rio Caldo para a cedência das
instalações do Jardim de Infância da Seara por um
período de 10 anos;
4ª. Deliberado aprovar o contrato de comodato com a
Junta de Freguesia de Chorense para a cedência das
instalações da Escola Primária por um período de 10
anos;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 295,00
€ à Comissão de Festas de Stª. Marinha da Ermida/Vilar
da Veiga para as obras de construção de sanitários
públicos;
6ª. Deliberado aprovar o Regulamento do Conselho
Municipal de Turismo de Terras de Bouro;
7ª. Deliberado aprovar a proposta de apoio extraordinário
às Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa:
- Cruz Vermelha da Vila de Terras de Bouro “6.000€;
- Cruz Vermelha da Vila do Gerês “6.000 €;
8ª. Deliberado emitir parecer favorável vinculativo à
celebração do contrato de prestação de serviços de
Enfermagem;

2º. Grau das Unidades Orgânicas de Obras Municipais
e de Planeamento e Urbanismo;
11ª. Deliberado aprovar a proposta de utilização dos
Fundos de Maneio.
EDITAL N.º 03/2013 - 08 de fevereiro de 2013
1ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica de Ação Social, para atribuição de um apoio
financeiro de 1.400,00 € à Srª. Maria da Conceição Vieira
Sousa, para pagamento do Jardim de Infância dos seus
educandos ao Centro de Solidariedade Social de
Valdosende, devendo o pagamento ser efetuado
diretamente ao Centro Social;
2ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica de Ação Social, para atribuição de um apoio
financeiro de 1.500,00 € à Srª. Alexandra Isabel Pereira
Domingues, para pagamento da creche da sua educanda
ao Centro Social de Covide, devendo o pagamento ser
efetuado diretamente ao Centro Social;
3ª. Deliberado aprovar a proposta de isenção de
pagamento da renda, referente aos meses de fevereiro,
março e abril de 2013, da Srª. Ana Rosa Martins, que
reside na habitação social nº. 10 do Outeiro das Cruzes,
em Carvalheira, por motivo de doença prolongada da
inquilina;
4ª. Deliberado concordar com o relatório social e aprovar
o pagamento das despesas em materiais, para melhorar
as condições de habitabilidade da casa do Sr. António
Arantes de Oliveira;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.792,00
€ à Junta de Freguesia de Souto para conservação e
limpeza de ruas e caminhos;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.655,00
€ + IVA à Junta de Freguesia de Souto para pavimentação
e arranjo do acesso do cemitério;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.076,25
€ + IVA à Junta de Freguesia de Souto para pavimentação
de uma rua no lugar das Lages;
8ª. Deliberado apoiar a obra de alargamento de uma
curva na E.M., em Souto, transferindo para a Junta de
Freguesia o montante de 4.060,00 € (IVA incluído);
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à Junta de
Freguesia de Moimenta, no montante de 4.375,00 € +
IVA para alargamento e pavimentação da Travessa do
Barreiro;
10ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Moimenta o prolongamento das obras de estabilização,
pavimentação e instalação de protecção no acesso a
várias garagens no Bairro das Gordairas, no lugar da
Corredoura, até ao montante de 7.798,84 € (IVA incluído);

9ª. Deliberado emitir parecer favorável vinculativo à
celebração do contrato de prestação de serviços de
avaliação, diagnóstico e intervenção em Terapia da
Fala;

11ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Moimenta o alargamento pontual da Rua da Rega, até
ao montante de 1.240,00 € + IVA;

10ª. Deliberado aprovar a proposta de Composição do
júri de recrutamento de dois dirigentes intermédios do

12ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Moimenta o alargamento da rua da Travessa do Barreiro
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em maior extensão do que a inicialmente prevista e a criação de um
largo para inversão de marcha, até ao montante de 8.000,00 € (IVA
incluído);
13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à Junta de Freguesia de
Vilar, no montante de 740,00 € + IVA, para arranjo e limpeza de um
caminho no lugar de Travassos;

no Concelho de Terras de Bouro;
29ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração do protocolo inicial
com a Junta de Freguesia de Vilar da Veiga para manutenção e limpeza
de espaços públicos.
EDITAL N.º 04/2013 - 22 de fevereiro de 2013

14ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à Junta de Freguesia do
Campo do Gerês, no montante de 4.475,20 € + IVA, para obras da 1ª.
fase de requalificação do Largo do Fijogo;

1ª. Deliberado concordar com o relatório social e aprovar o apoio à
aluna Flávia Manuela Gonçalves Ribeiro, que frequenta o ensino
superior;

15ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.542,13 € à Junta de
Freguesia de Valdosende, para conservação e limpeza de ruas e
caminhos;

2ª. Deliberado concordar com o relatório social e aprovar o apoio à
aluna Cátia Filipa Gonçalves Ribeiro, que frequenta o ensino superior;

16ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Chamoim a
execução de valetas na estrada de Frigueira, até ao montante de 1.477,50
€ + IVA;

3ª. Deliberado concordar com o relatório Social, capeando um pedido
apresentado pelo Sr. Francisco Machado Costa, para atribuição de
materiais para melhoria na sua habitação;

17ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 927,75 € + IVA à Junta
de Freguesia de Chamoim, para trabalhos não previstos na construção
e um muro de suporte em Cão-de-Pinheiro;

4ª. Deliberado concordar com o relatório Social, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Luzia Emília Gomes Fernandes, para atribuição
de materiais para melhoria na sua habitação;

18ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Chamoim a
construção de diversos muros de suporte ao longo da E.M para Pergoim,
até ao montante de 1.650,00 € + IVA;

5ª. Deliberado concordar com o relatório Social, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Gracinda Fernandes Pires, para atribuição de
materiais para melhoria na sua habitação;

19ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Cibões o material
necessário para obras de recuperação da Capela de Gilbarbedo;

6ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Carvalheira um apoio
financeiro de 1.600,00 € para comparticipar a instalação de painéis
solares de microgeração;

20ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia do Monte um apoio
financeiro de 12.750,00 €, para obras de requalificação da Capela de
Ventozelo;
21ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 500,00 € à Junta de
Freguesia de Gondoriz, para limpeza e reparação do caminho da Telheira;
22. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara e deferir
o pedido de Isenção de Taxas de ocupação de vias públicas formulado
pelo Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, para realização de
provas de atletismo e do desfile de Carnaval;
23ª. Deliberado emitir parecer favorável para concessão de parecer
favorável vinculativo à celebração do contrato de prestação de serviços
de submissão de candidaturas através do Balcão de Apoio ao Agricultor;
24ª. Deliberado aprovar a proposta - abertura de diversos procedimentos
concursais por tempo indeterminado:
- Três Técnicos de Informática, Grau 1, Nível 1;
- Dez Assistentes Técnicos;
- Seis Técnicos Superiores para a Unidade Orgânica de Administração
Geral Finanças, para as
áreas/atividades supra elencadas;
- Um Técnico Superior para a Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e
Ambiente.
25ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração do protocolo inicial
com a Junta de Freguesia de Moimenta no âmbito da limpeza de
espaços públicos, escolas e gestão e conservação de jardins nas Freguesias
do Vale do Homem;
26ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração do protocolo inicial
com a Junta de Freguesia de Rio Caldo para a gestão dos postos de
Turismo do Vale do Homem;
27ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração do protocolo inicial
com a Junta de Freguesia de Rio Caldo no âmbito da limpeza de espaços
públicos, escolas e gestão e conservação de jardins nas Freguesias de
Rio Caldo e Valdosende;
28ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração do protocolo inicial
com a Junta de Freguesia de Vilar no âmbito das atividades educativas

7ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Valdosende a
execução da obra de alargamento de uma rua no lugar de Paradela,
atribuindo um apoio financeiro de 4.860,00 € + IVA;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 5.000,00 € + IVA à Junta
de Freguesia de Cibões para destruição de um penedo no lugar de
Gilbarbedo;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 10.000,00 € + IVA à Junta
de Freguesia da Ribeira para execução de obras no lugar de Casal de
Cima;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.441,60 € à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga, para desobstrução e reconstrução de
aquedutos no âmbito da proteção civil;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.500,00 € à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga, para limpeza de vários caminhos no âmbito
da proteção civil;
12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 40.000,00 € ao Centro
Social e Paroquial de Moimenta para a construção do novo Lar de
Moimenta;
13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 10.000,00 € à Associação
Lisonjear o Saber, da Ermida/Vilar da Veiga, para obras de transformação
da Escola Primária num Centro de Dia para Idosos;
14ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 5.000,00 € ao Grupo
Desportivo do Gerês, do seguinte modo:
. 4.000,00 € para obras;
. 1.000,00 € para despesas com o funcionário das instalações desportivas;
15ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 500,00 € à Associação
Desportiva e Recreativa de Carvalheira, para obras de requalificação
do palco e aquisição de materiais para o Grupo de Teatro;
16ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 10.000,00 € à Paróquia
de Stº. António de Vilar da Veiga, para obras de restauro da Capela de
Stª. Marinha da Ermida;
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17ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 10.000,00 € à Paróquia
de Stº. António de Vilar da Veiga, para obras de restauro da Capela do
Senhor da Saúda;
18ª. Deliberado reduzir em 50% o valor da licença de construção de um
prédio para fins turísticos apresentado pelo Sr. João Pedro Paredes
Afonso;
19ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura de conta bancária,
respeitante ao projeto cofinanciado pelo POCTEP.

Básica 2,3 e Secundária de Terras de Bouro;
2ª. Deliberado concordar com a informação presente pela Técnica do
serviço de Ação Social, e autorizar a realização de um estágio ao Sr.
Aníbal Manuel Lopes Pereira, ao abrigo do Regulamento de Apoio a
Estruturas Sociais Desfavorecidas;
3ª. Deliberado concordar com a informação presente pela Técnica do
serviço de Ação Social, capeando um pedido apresentado pela Srª.
Leonida dos Anjos Pereira Gonçalves Brito e aprovar o pedido de
reapreciação de candidaturas para atribuição de apoio suplementar
eventual a estudantes do ensino superior para o seu educando;

EDITAL N.º 05/2013 - 08 de março de 2013
1ª. Deliberado concordar com o relatório social e apoiar a Srª. Maria de
Fátima da Silva Antunes no pagamento das mensalidades em atraso à
APPACDM de Braga da sua educanda Rosa Maria Antunes Rodrigues,
no montante de 371,25 €, devendo o pagamento ser efetuado
diretamente à APPACDM de Braga;
2ª. Deliberado concordar com o relatório social e apoiar a Srª. Flormina
Rosa Barroso Dias Marques no pagamento das mensalidades em atraso
ao Centro Social de Covide dos seus educandos Letícia Marques Ribeiro
e Tiago Moreira Ribeiro, no montante de 1.035,00 €, devendo o
pagamento ser efetuado diretamente ao Centro Social de Covide;
3ª. Deliberado concordar com o relatório social e apoiar o Sr. António
Fernandes Garcia através da distribuição de material elétrico para a sua
habitação até ao montante de 544,37 €;
4ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Covide o montante
de 1.768,75 € + IVA para reparação do tanque público no lugar de Freitas;
5ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Gondoriz o
montante de 2.628,27 € para conservação e limpeza de ruas e caminhos;
6ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Chamoim o
montante de 3.576,40 € para trabalhos não previstos na construção do
muro do caminho da Veiga, em Pergoim;
7ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Chamoim o
montante de 742,50 € + IVA para a reconstrução de uma levada em
Pergoim;
8ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Chamoim o
montante de 7.465,00 € + IVA para trabalhos não previstos na construção
do Caminho da Formeica;
9ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Vilar da Veiga o
montante de 1.038,80 € para limpeza de várias linhas de água e caminhos;
10ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Carvalheira o
montante de 2.290,66 € para conservação e limpeza de ruas e caminhos;
11ª. Deliberado atribuir ao Centro de Solidariedade Social de Valdosende
um apoio financeiro no montante de 1.500,00 €, para as atividades de
Verão/ATL 2012;
12ª. Deliberado atribuir à Igreja Evangélica Metodista de Valdosende
um apoio financeiro no montante de 1.900,00 €, para aquisição de um
relógio digital para a torre da igreja;
13ª. Deliberado atribuir à Junta de Agricultores do Regadio de Poças
do Eido e Abilhães um apoio financeiro no montante de 250,00 €, para
despesas com a licença de utilização dos recursos hídricos paga à
ARHNorte;
14ª. Deliberado isentar o pagamento de taxas de inumação no cemitério
Municipal da falecida Arlete Santos Silva.

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 583,00 € à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga para despesas de colocação de rede de
saneamento no lugar do “Colado do Touro”;
5ª. Deliberado apoiar as obras de ampliação e beneficiação do Centro
Cultural da Balança, por transferência para o Junta de Freguesia, até ao
montante de 19.000,00 € + IVA;
6ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de Moimenta, no âmbito dos transportes
escolares;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 100,00 € à Junta de
Freguesia de Valdosende para limpeza e manutenção de um caminho;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.033,67 € + IVA à Junta
de Freguesia de Rio Caldo para pavimentação do “Caminho do Rita”;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.167,70 € (IVA incluído)
à Junta de Freguesia de Carvalheira para substituir a porta de entrada
e colocar grades nas janelas da sede da Banda Musical de Carvalheira;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 7.452,75 € + IVA à Junta
de Freguesia Chorense para pavimentação do Caminho da Aldeia;
11ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas de ruído formulado
pela Fábrica da Igreja Paroquial de São João da Balança;
12ª. Deliberado reduzir em 50% o montante das taxas municipais relativas
à construção de um curral pelo Sr. João Almeida Rodrigues, do lugar de
Alecrimes/Monte;
13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 500,00 € ao Clube de
Arte e Recreio “Deburicis” para as cerimónias da Semana Santa em
Terras de Bouro;
14ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 500,00 € ao Clube de
Arte e Recreio “Deburicis” para o VII Encontro de Tunas Académicas de
Terras de Bouro;
15ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 10.000,00 € à Paróquia
de Santa Marinha de Chorense para obras de construção de instalações
sanitárias em S. Sebastião da Geira;
16ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal e a Associação Gerês Viver Turismo, no âmbito da promoção
e dinamização do turismo no Concelho;
17ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 800,00 € ao G.D.R.C.
Juventude de Valdosende para representar o Município nas jornadas
desportivas de dois dias em Castro Daire;
18ª. Deliberado aprovar a proposta de Novos Serviços Municipais –
Definição de preços;
19ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura de conta bancária,
para movimentação exclusiva dos valores associados a Garantias e
Cauções;

EDITAL N.º 06/2013 -22 de março de 2013
1ª. Deliberado ratificar a decisão do Presidente da Câmara de atribuir
um apoio financeiro de 150,00 € à Associação de Estudantes da Escola

20ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao Centro Municipal de
Valências de Apoio à Comunidade Local - Novos Serviços – Definição de
preços.
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Paços do Concelho
08 de fevereiro de 2013
No passado dia 8 de fevereiro, a Assembleia
Municipal de Terras de Bouro realizou a sua primeira
sessão ordinária de 2013 e, como tem sido norma, a
sessão decorreu em horário nocturno e desta feita no
Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Ainda antes do período da ordem do dia registaramse intervenções sobre variados assuntos, destacandose o impacto da nova Lei das Finanças Locais, que
retirará aos municípios cerca de 750 milhões de euros
e de como Terras de Bouro perderá importantes verbas
provenientes do orçamento de Estado, facto altamente
negativo para o concelho. Aliás, este assunto, que
mereceu uma intervenção detalhada do senhor
Presidente do Município, para esclarecer ao pormenor
os pontos mais incisivos da lei, mereceu da parte da
própria Assembleia Municipal uma posição de repúdio
relativo às características e impacto da nova Lei das
Finanças Locais. A Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de
Freguesias (ANAFRE) serão informadas desta posição
da Assembleia Municipal de Terras de Bouro. Temas
igualmente abordados foram: a publicação da Lei 11A/2013, que estabelece a constituição definitiva do
novo mapa das freguesias; as consequências das
recentes intempéries no concelho e a situação da
intervenção administrativa e técnica na Escola Padre
Martins Capela, relativamente a um muro de suporte
de terras, entre outros assuntos que mereceram
também resposta por parte do Senhor Presidente da
Câmara Municipal.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além da
apresentação usual da atividade e das contas do
Município, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
referiu a fase final do processo de revisão do PDM, a
candidatura aos fundos comunitários de obras de
saneamento básico e de abastecimento de águas, o
sucesso da realização do XIV Encontro de Cantares de
Natal e de Reis e do desfile de Carnaval, que tanto
impacto e sucesso já granjeia junto dos terrabourenses.

Foram ainda apresentadas e aprovadas duas
propostas, sendo a primeira por unanimidade,
documento este que visou a necessidade da
constituição de um júri interno para a deliberação da
renovação de dois cargos de chefia em duas unidades
orgânicas do município e a outra, por maioria, com o
voto contra do senhor deputado da CDU, tendo em
vista a aprovação do aumento de capital a realizar
mediante a entrada de um novo sócio no capital social
da sociedade "Escola Profissional Amar Terra Verde,
Lda.".
Já na parte final da sessão e após introdução prévia
na ordem de trabalhos, foram aprovados, por
unanimidade, quatro votos de pesar, respeitando-se,
de seguida, um minuto de silêncio como forma de
prestar a devida homenagem aos falecidos. O primeiro
voto foi pelo falecimento da senhora Dª Rosa de Sousa,
mãe do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal
de Terras de Bouro, Dr. Luís Teixeira; o segundo pelo
falecimento do senhor Dr. José Leite Machado, exPresidente da Assembleia Municipal de Terras de Bouro
e ex-deputado na Assembleia da República; o terceiro
pelo falecimento do senhor José da Silva Araújo, exPresidente da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga e
o último pelo falecimento do senhor José Joaquim
Pinto Lopes, Presidente da Comissão Política Concelhia
do CDS- Partido Popular.
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