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EDITORIAL
Estimados Terrabourenses.
Começo por vos desejar umas FESTAS FELIZES.
Nesta quadra natalícia, marcada pelo convívio,
pela compreensão e pelo amor entre as famílias
e os amigos, todos estamos com o coração mais
aberto aos outros e aos problemas sociais.
Devemos, neste tempo de Natal, aliviar por
momentos os discursos sombrios sobre as
dificuldades económicas que assolam o nosso país
e, por arrastamento, o nosso concelho que, por
não dispor de muitas receitas próprias, depende
sobretudo das transferências do Orçamento Geral
do Estado para cumprir as suas funções e
obrigações. As dificuldades são para se enfrentarem
com determinação e é isso que todos devemos
fazer.
Precisamente por estarmos no período do ano
mais “afetivo” (vivemos o NATAL e a entrada num
NOVO ANO), pretendo abordar convosco o
conceito de “investimento” que orienta a nossa
atuação política e que nos parece fundamental
para que a esperança continue a brilhar nos nossos
corações.

O nosso conceito de “investimento” não se
limita à execução de obras. Mas mesmo na
execução de obras temos feito um grande
investimento no nosso concelho: conclusão do
pavilhão municipal (fomos nós que pagámos uma
parte significativa desse investimento e soubemos
angariar 500.000,00 € de apoio dos fundos
comunitários); melhoria das vias municipais (cerca
de 750.000,00 €); ampliação da rede de água e
saneamento (cerca de 500.000,00 €); conclusão
da piscina municipal (que custará, no final da obra,
900.000,00 € ao orçamento municipal); infraestruturas tecnológicas da Educação (quadros
interativos); modernização e interligação dos
serviços municipais (investimento de 540.000,00
€), com a criação do balcão único de atendimento
aos munícipes e a realização de obras no edifício
antigo da Câmara Municipal (em fase de
conclusão); Cávado Digital (apetrechar os serviços
municipais com novas tecnologias, com um
investimento de 129.000,00 €); Proteção Civil
(investimento de 25.000,00 €). E estão prestes a
avançar mais obras, como a requalificação da Vila
Termal do Gerês (cerca de 400.000,00 € de
investimento), a colocação de relva sintética no
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campo de futebol do G. D. Gerês (cerca de
250.000,00 € de investimento) e outras obras.
Nestes dois anos, soubemos melhorar e executar
novos projetos, alguns já candidatados e aprovados.
Ao longo dos anos de 2010 e 2011, o investimento
em obras foi superior a três milhões de euros.
Além das obras, para nós investir no presente
e no futuro concretiza-se também em grande parte
no apoio que prestamos às nossas Instituições
ligadas à educação, à cultura, ao desporto e à ação
social.
A educação e a cultura são os alicerces do futuro
e as marcas mais identificativas de uma
comunidade. Por isso, consciente da enorme
importância destes “valores sociais”, a Câmara
Municipal tem desenvolvido várias iniciativas e
atividades, das quais saliento a melhoria das
condições de ensino e aprendizagem nas escolas
e jardins-de-infância (em colaboração com o
Agrupamento de Escola do nosso concelho na
resolução de situações e problemas que dificultam
os objetivos da educação); a promoção da “Ação
Social Escolar” no ensino básico e secundário:
comparticipação no pagamento dos manuais
escolares e das refeições, apoio psicopedagógico,
apoio específico aos alunos com necessidades
educativas especiais; apoio às atividades de
enriquecimento curricular (aquisição de manuais
de língua inglesa, transporte dos alunos para
diversas actividades, etc.); concretizámos uma rede
segura e eficaz de transportes escolares para todos
os alunos; apoiamos os alunos do ensino superior
mais carenciados; promovemos ou apoiamos os
cursos de Educação e Formação de Adultos;
realizamos eventos potenciadores das nossas
tradições, dos nossos usos e costumes, da nossa
memória, da nossa história e dos produtos locais
(festas, feiras, exposições, comemorações, etc.).
Apoiamos dignamente a nossa banda
filarmónica centenária, a Banda Musical de
Carvalheira, e os nossos ranchos folclóricos (Rancho
Folclórico de Carvalheira, Rancho Folclórico da
Balança e Rancho Folclórico de ParadelaValdosende), que tanto têm contribuído para a
preservação das nossas tradições culturais.

Relativamente à «Ação Social», importa referir
o apoio às crianças, aos idosos e às famílias
carenciadas, bem como a todas as Instituições de
Solidariedade Social do concelho e o apoio técnico
e financeiro a todas essas Instituições.
Na Saúde, disponibilizamos meios materiais e
humanos e empenhamo-nos na concretização de
parcerias com as autoridades de Saúde que
promovam um «Serviço Concelhio de Saúde».
Congratulamo-nos com as obras em curso no
Centro de Saúde de Terras de Bouro e
continuaremos empenhados na melhoria das
condições do Centro de Saúde de Rio Caldo.
Alguns munícipes, por distração ou por
maledicência, dizem que nós não possuímos um
projeto para o nosso concelho. Mas o nosso projeto
é bem claro e temos vindo a concretizá-lo: ajudar
as pessoas e as Instituições; fazer as obras
necessárias, sem “megalomanias”; promover o
turismo e a agricultura; equilibrar as contas do
Município.
Termino como comecei: desejando-vos umas
FESTAS FELIZES e um ANO NOVO cheio de saúde,
paz e amor.

» Joaquim José Cracel Viana
Presidente do Município de Terras de Bouro
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Animação de Verão na Vila do Gerês
No âmbito da programação de Animação de
Verão 2011, o Município de Terras de Bouro
promoveu, em conjunto com a Junta de Freguesia
de Vilar da Veiga e com o apoio da Empresa Águas
do Gerês, no Parque das Termas da Vila do Gerês,
a IV Feira Romana. O certame, organizado pela
Associação Velha Lamparina, desenrolou-se ao
longo de três dias, de 1 a 3 de Julho. Contou com
uma feira mostra de produtos comercializados à
época e outros, atuação e animação musical de
um grupo alusivo também à era romana, além de
intervenientes vestidos a rigor, que transmitiram
ao acontecimento uma interessante perspetiva
histórica.
O Município pretendeu, à semelhança do que
aconteceu em anos transatos, em que a feira teve
um apreciável sucesso, avivar a memória e
despertar a curiosidade histórica de todos os
terrabourense e demais turistas que visitaram o
evento, relembrando uma época de tanto
significado e que recriou, na medida do possível,
a história da ocupação e civilização romana em
Terras de Bouro.

Animadores deram as boas-vindas aos visitantes

Atuação do Rancho Folclórico da Balança

Ass. Nova Vida apresentou peça de teatro

Para além da Feira Romana, a Animação de
Verão 2011 contou com as fabulosas atuações da
Banda Musical de Carvalheira, dos grupos
folclóricos concelhios (Rancho de Carvalheira e
Rancho da Balança) que atualmente ajudam a
manter viva a cultura e a tradição concelhias, tão
apreciadas pelos turistas que se deslocam ao nosso
concelho; e ainda com peças de teatro cómico,
apresentadas ao ar livre, pela Associação Nova
Vida da Balança.
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Jornadas Europeias do Património e Dia Mundial do Turismo
Para a celebração das Jornadas Europeias do
Património, o Município de Terras de Bouro
ofereceu a todos os visitantes entradas gratuitas
no Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna, no
passado dia 25 de setembro.
A celebração do Dia Mundial do Turismo (data
oficial a 27 de setembro), cujo tema foi a “Interação
de Culturas”, ficou também associada a esta visita
ao Museu Etnográfico/ Porta do PNPG, dando a
conhecer a cultura da aldeia comunitária de
Vilarinho da Furna, submersa pelas águas do rio
Homem no início dos anos 70 do século passado,
bem como as maravilhas do Parque Nacional da
Peneda-Gerês.
Caminhada realizada durante as comemorações

As Potencialidades Turísticas de Terras de Bouro na imprensa

Revista “National Geographic”
“The Delicate Balance of Portugal's
Premier Park
Portugal’s first—and only—national park is a
combination of natural wonders and local
lifestyles.
The village of Pitões das Júnias is in Peneda-Gerês,
Portugal's first and only national park. At 270
square miles, it's small compared to sprawling
parks such as Yellowstone, the world's first

http://www.nationalparkstraveler.com/2011
/06/national-geographic-visits-portugals-firstand-only-national-park8360
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Revista “Visão”

“Turismo

GUIA - Gerês Selvagem
Descubra a natureza e as muitas riquezas
do Alto Minho, nos trilhos mais
recônditos do único parque nacional
português, criado há 40 anos. Saiba ONDE
COMER e O QUE FAZER.”

http://aeiou.visao.pt/
guia-geres-selgavem=f611537
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Emanuel e a sua banda

Festival folclórico
Atuação de músicos terrabourenses

Procissão em
honra de S. Brás

Volta a Portugal
em bicicleta
Atuação da Banda Musical de Carvalheira
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Vila do Gerês Acolheu o XI Encontro Nacional de Poetas
No encerramento dos trabalhos do XI Encontro
Nacional de Poetas que decorreu no cenário idílico
da vila do Gerês, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, Dr. Joaquim Cracel,
afirmou que, terminado o encontro e devido à sua
cada vez maior relevância cultural e sucesso junto
da comunidade poética e não só, já que, desde o
Algarve, passando pelo Alentejo, Aveiro, Porto,
Trás-os-Montes e até Espanha, muitos foram os
poetas que marcaram presença (de salientar, a
presença da Associação Portuguesa de Poetas e
do Ateneu Artístico de Vila Franca de Xira), Terras
de Bouro vai continuar a afirmar-se como local de
acolhimento deste evento, pois, a cada ano que
passa, cada vez há mais participantes e este ano
terá chegado quase às duas centenas o número
de poetas presentes no Gerês. Recordando que a
cultura e, nomeadamente, a poesia são fatores
importantes na afirmação cultural de um povo,
Joaquim Cracel frisou ainda que em cultura não
se gasta dinheiro, mas sim investe-se num futuro
que se quer dinâmico e profícuo, contribuindo
assim de uma maneira decisiva para a formação
da cidadania.

Anunciou também que já para a próxima edição,
em 2012, e como forma de assinalar o XII Encontro,
irá acontecer uma iniciativa a que o Município se
irá associar e que consiste na edição de uma obra
que juntará as quadras vencedoras de todas as
edições deste encontro anual de poetas.

Entrega dos diplomas

Plateia presente no evento

O diretor do jornal Poetas & Trovadores, Dr.
Barroso da Fonte, subscreveu as palavras do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, agradecendo a forma empenhada e
atenciosa com que o Município tem acolhido o
encontro e os seus intervenientes, afirmando que
só desta forma se poderá contribuir para uma
sociedade que se quer pluralista e culturalmente
evoluída. De igual forma, também o Senhor
Presidente da CALIDUM, João Luís Dias, ele próprio
um “poeta de montanha”, enalteceu a importância
e a qualidade que o Encontro Nacional de Poetas
tem assumido, sendo hoje já um acontecimento
cultural marcante na vida dos poetas portugueses
e de como sente orgulho por tal evento acontecer
no concelho de Terras de Bouro, sua terra natal,
e no Gerês.
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Projeto Aqua Cávado Arranca em Terras de Bouro
Está em franco progresso o projeto
intermunicipal Aqua Cávado, financiado pelo ON.2
– O Novo Norte (Programa Operacional da Região
do Norte), do FEDER. A temática Gestão Ativa de
Espaços Protegidos e Classificados é a linha
condutora do projeto, com intervenção dirigida à
valorização e qualificação ambiental dos vales dos
rios Homem e Cávado. Das ações previstas, está
em curso o Plano de Comunicação com vista a
criar uma imagem identitária e integrada do
território/projeto, numa perspetiva de divulgação
e informação.
Prevê-se que no início da primavera se iniciem
as obras relativas ao Trilho da Caniçada que
implicará a requalificação de espaços junto à
estrada nacional que liga o lugar de Paradela ao
lugar do Assento, em Valdosende.

www.aquacavado.com

CTT da Vila do Gerês
Os CTT tencionavam encerrar a estação de
correios no Gerês e transferir os serviços para uma
loja de uma entidade privada. Mesmo tendo a
certeza de que a entidade privada que estava
prevista para gerir os serviços de correio também
prestaria um óptimo serviço à população, a Câmara
Municipal considerou que o serviço de correios
deveria ser prestado por uma entidade pública,
com mais capacidade para responder às exigências
das pessoas.
No mês de setembro, a Câmara Municipal de
Terras de Bouro colocou um funcionário no posto
de Correios, com a formação necessária para poder
dar resposta a todos os pedidos e serviços de
correio.
Todos os serviços e produtos estão assegurados,
excetuando a subscrição de produtos financeiros
(certificados de aforro).

Fica a certeza de que os serviços de correio
serão mantidos, com qualidade e profissionalismo,
por muitos mais anos na Vila do Gerês e em todo
o Vale do Cávado. É essa a garantia que a Câmara
Municipal dá a todos os utentes dos CTT.
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Amoço no Campo do Gerês
Momento musical

O evento contemplou uma visita ao núcleo
museológico de Vilarinho da Furna, atuação de
concertinas, realização do Workshop, almoço,
entrega de diplomas, etc.

Loja Social do Município
O Município dispõe de uma Loja Social onde os mais necessitados podem encontrar
roupa, mobílias, brinquedos, etc. Nesta época natalícia e durante todo o ano, os
interessados poderão dirigir-se à Loja Social, situada no edifício da Câmara Municipal,
que entregará os produtos que os munícipes necessitarem.

Dia Mundial dos Avós Comemorado no Vale do Cávado
No âmbito das comemorações do dia mundial
dos avós, o projeto Envelhecer a Sorrir, promovido
pelo município de Terras de Bouro, levou os idosos
do vale do Homem a conhecer as riquezas turisticas
e patrimoniais do Gerês.
O passeio realizou-se no dia 26 de julho e
culminou, da parte da manhã, na visita ao Santuário
do S. Bento da Porta Aberta, onde os idosos
puderam assistir à eucaristia e visitar os panéis de
azulejo alusivos ao percurso da vida de S. Bento.
Após o almoço, os idosos foram brindados com
uma tocata de concertinas que levou alguns
participantes a ensaiar uns passinhos de dança.
Visita à Cripta de S. Bento da Porta Aberta

15
No início da tarde, os idosos foram
visitar a colunata da vila termal do
Gerês e o Parque das Termas.
Nesta atividade participaram
cerca de 50 idosos oriundos dos
Centros Sociais de Souto,
Gondoriz/Cibões, Chorense e Vilar
e o Lar da Cruz Vermelha de Terras
de Bouro.

Dia Mundial dos Avós Comemorado no Vale do Homem
No âmbito da comemorações do dia mundial
dos avós, o projeto Envelhecer a Sorrir levou, desta
vez, os idosos do vale do Cávado a conhecer as
riquezas turísticas e patrimoniais do vale do
Homem. O passeio, realizado no dia 28 de julho,
iniciou-se com a visita ao Centro Interpretativo
dos Moinhos de St.ª Isabel do Monte onde os
idosos puderam assistir a um vídeo alusivo ao
fabrico do pão. Após o almoço, os idosos foram
convidados pelos colaboradores do restaurante
“Cantinho do Antigamente” a recordarem o fabrico
do pão, desde o amassar à sua colocação no forno
de lenha. Muitos dos idosos reviveram momentos

Visita ao Centro Interpretativo dos Moinhos

Visita ao Bom Jesus das Mós

e realizaram tarefas que há anos não faziam e que
sempre acompanharam as suas vidas de trabalho.
O passeio culminou na visita ao Bom Jesus das Mós.

Idosos confecionam a broa de milho

Nesta atividade participaram cerca de 32 idosos
oriundos dos Centros Sociais de Rio Caldo,
Valdosende e Vilar da Veiga.
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Projeto “Unidade Móvel de diabetes” em Terras de Bouro
No âmbito de um Acordo de Parceria outorgado
entre o Município de Terras de Bouro e a Santa
Casa da Misericórdia de Vila Verde, no passado
dia 18 de Julho, na Praça do Município, esteve
disponível uma Unidade Móvel com o objetivo de
promover o controlo, prevenção e rastreio da
diabetes à população.
Oportunamente, a Autarquia promoverá a
deslocação desta viatura de rastreio a todas as
freguesias do concelho, procurando levar a
promoção da saúde o mais perto possível das
populações.

Município Promove Colónia de
Férias para Idosos

Crianças de Terras de Bouro
Participam em Colónia de Férias

Com o objetivo de proporcionar atividades
lúdicas e de convívio para os idosos do concelho,
a Câmara Municipal organizou uma colónia de
férias para pessoas reformadas com mais de 60
anos de idade.

A autarquia organizou uma colónia de férias na
Apúlia para crianças do concelho com idades
compreendidas entre ao 6 e 12 anos. Participaram
nesta colónia de férias 21 crianças, no período que
decorreu entre os dias 22 e 31 de Agosto.

Esta colónia de férias decorreu na Apúlia entre
os dias 16 e 25 de Maio, tendo participado 6 idosos.

Através da organização destas atividades lúdicas,
a Câmara Municipal pretende promover a
integração social e o convívio entre crianças de
todo o concelho.
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Encontro de Representantes da Educação e Professores Tutores da CPCJ
O Municipio de Terras de Bouro, em parceria
com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
em Risco, promoveu, no dia 27 de outubro, o
Encontro Distrital de Representantes da Educação
e Professores Tutores nas CPCJ do Distrito de Braga.
O evento decorreu no Museu Etnográfico de
Vilarinho da Furna, onde se reuniram os referidos
professores e órgaos representantes da DREN,
bem como o Diretor do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro e o Sr. Presidente da Câmara.

Promoção do Voluntariado do distrito de Braga
No âmbito da celebração do Ano Europeu do
Voluntariado, o Parque de Exposições de Braga
(PEB) acolheu, de 30 de setembro a 3 de outubro,
a Volta do Voluntariado do distrito de Braga,
organizado pelo Conselho Nacional para a
Promoção do Voluntariado, a Representação da
Comissão Europeia de Portugal, o Centro Europe
Direct Entre Douro e Minho e as 14 autarquias do
distrito.

A Volta, que já percorreu as capitais europeias,
percorreu as capitais de distrito do país, chegando
até Braga, onde marcaram presença dezenas de
expositores, oriundos de vários pontos do distrito.
Terras de Bouro esteve presente ao expor o que
de melhor está a desenvolver em termos de
voluntariado e ao dar a conhecer aos visitantes o
lado cultural e musical do nosso município.

Vereadora acolhe visitantes no stand de Terras de Bouro
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Regime de Fruta Escolar em Terras de Bouro
O Regime da fruta escolar (RFE) é uma iniciativa
de âmbito europeu e que pretende, através da
distribuição gratuita de uma peça de fruta duas
vezes por semana, reforçar as práticas alimentares
mais saudáveis e capacitar as crianças e famílias
para a adoção de competências que levem a um
consumo de fruta em substituição por lanches de
fraca qualidade alimentar.
O município de Terras de Bouro encontra-se de
momento a aplicar esta distribuição gratuita a 282
alunos de ensino público que frequentam o 1.º
ciclo do agrupamento de escolas.

Apoios sociais para o Ano Letivo 2011/2012
A Lei nº159/99,de 14 de setembro, que
estabelece o quadro de atribuições e competências
das autarquias locais, relativamente à Educação,
atribui às Câmaras Municipais a competência de
organizar e gerir os transportes escolares e
deliberar em matéria de Ação Social Escolar,
designadamente no que respeita à alimentação,
alojamento e atribuição de auxílios económicos.
A Câmara Municipal deliberou protocolar com
o Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro e
com os Centros Sociais o serviço de refeições do
primeiro ciclo do ensino básico; protocolar com
os Centros Sociais e algumas Juntas de Freguesia
a realização de determinados circuitos de
Transportes Escolares, sendo o valor a pagar de
cinquenta cêntimos por quilómetro para carrinhas
de nove lugares e de um euro por quilómetro para
autocarros; assegurar os serviços de refeições e
prolongamento de horário mediante a celebração
de protocolo de colaboração com os Centros Sociais
e Paroquiais de Rio Caldo, de Covide, de Moimenta
e de Chorense.

Em termos de Auxílios Económicos, os alunos
do Escalão A terão a refeição gratuita. Os alunos
do Escalão B pagarão cinquenta por cento do valor
estipulado pelo Ministério da Educação (1,46€).
Aos alunos do Escalão C serão praticados os
seguintes valores:
- um filho a frequentar o primeiro ciclo, os pais
pagam 1,46€/refeição;
- dois filhos a frequentarem o primeiro ciclo, os
pais pagam 1,00€/refeição/filho;
- três ou mais filhos a frequentarem o primeiro
ciclo, os pais pagam 0,75€/refeição/filho.
- Outras situações específicas e de carência
económica serão analisadas, caso a caso.
No sentido de promover a igualdade de
oportunidades no acesso ao ensino, a autarquia
ofereceu os manuais de Língua Portuguesa, Estudo
do Meio e Matemática (1º, 2º, 3º e 4º ano) aos
alunos do escalão A. Os alunos do escalão B
usufruiram da mesma oferta a exceção do manual
de Matemática.
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Orientação e Vigilância da Alimentação e Nutrição da Comunidade Escolar
A Câmara Municipal de Terras de Bouro
promove, desde setembro do presente ano, um
projeto de Estudo, Orientação e Vigilância da
Alimentação e Nutrição da Comunidade Escolar.
Neste âmbito e numa primeira fase, a Nutricionista
da Autarquia realizou a avaliação e correção das
ementas dos Jardins-de-Infância e Escolas Básicas
do 1ºCiclo, cujas refeições são da responsabilidade
da Autarquia, com a contínua monitorização das
mesmas. O refeitório escolar assume fundamental
importância no quotidiano dos alunos, uma vez
que muitos alunos fazem a refeição do almoço na
escola. Assim, cabe à escola a responsabilidade
acrescida de oferecer refeições saudáveis,
equilibradas e seguras, que ajudem a preencher
as necessidades nutricionais e energéticas dos
mesmos.

que está a ser promovido no Agrupamento de
Escolas e IPSS´s. Neste contexto, já foram realizadas,
no corrente ano letivo, atividades de parceria entre
a Nutricionista da Autarquia e a Equipa PASSE,
nomeadamente no Dia Mundial da Alimentação,
e estão a ser planeadas ações de formação para
manipuladores de alimentos.
Com este projeto em parceria com a UCC, a
Autarquia pretende zelar pela preservação,
promoção e recuperação da saúde, intervindo nos
domínios da adequação, qualidade e segurança
alimentar e nutricional.

Desde o ano lectivo de 2010/2011, o Município
de Terras de Bouro desenvolve uma parceria com
a Unidade de Cuidados na Comunidade de Terras
de Bouro (UCC), na implementação do Programa
Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE),

A alimentação das crianças e jovens que frequentam a escola é vigiada por uma Nutricionista.
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Entrega do troféu à CALIDUM, 2º classificado
Momento que antecede o pimeiro golo da final

II edição da Clássica de Ciclismo entre Póvoa de Varzim e Terras de Bouro
No passado dia 17 de julho, a
Bikeservice, com o apoio das Câmaras
Municipais da Póvoa de Varzim e de
Terras de Bouro, organizou a II Clássica
de ciclismo que ligou a Póvoa de Varzim
a Terras de Bouro (Campo do Gerês).
O percurso, de 81.6 quilómetros,
teve início na Praça de Touros (Póvoa
de Varzim) e terminou no centro da
freguesia do Campo do Gerês.
A prova destinou-se à população em
geral (exceto para menores de 18 anos)
e exigiu da parte dos corredores já
algum tipo de preparação para
enfrentar a dureza das três horas do
percurso. Entre os 250 ciclistas
participantes encontrava-se um ciclista
de Terras de Bouro que foi felicitado
pelo Presidente da Câmara.

Emanuel Janela Rodrigues
Jovem ciclista terrabourense que participou na etapa
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Política Orçamental para 2012
A situação financeira do Município obriga-nos
e uma política rigorosa na execução orçamental.
Se o montante da receita diminui
significativamente, somos obrigados a reduzir a
despesa. Assim, propomo-nos:
- Executar apenas as obras consideradas
prioritárias;

O Turismo é uma prioridade estratégica.

iniciámos o projeto do arranjo urbanístico das
margens da albufeira da Caniçada que terá o
nome de Ecovia Rio Caldo-Gerês. Procuraremos
que estes projetos se concretizem rapidamente.
A melhoria da qualidade de vida dos
terrabourenses é sempre uma prioridade, como
já foi referido. Assim, já procedemos e
continuaremos empenhados na requalificação
de várias vias municipais, na melhoria das redes
de água e de saneamento, no arranjo de espaços
públicos, de forma a embelezar o concelho, e no
bem-estar das pessoas residentes e das que nos
visitam. Decisivo para promover a qualidade de
vida é a existência de emprego e, por isso,
estamos empenhados nessa tarefa, mesmo
sabendo que o contexto de crise económica que
afeta o país prejudica decisivamente as nossas
intenções.

- Iniciar os projetos considerados prioritários
tendo em conta os objetivos estratégicos para o
nosso concelho, a saber: continuar o equilíbrio
das contas do Município; promover o emprego;
combater a perda de população; melhorar a
qualidade de vida e bem-estar das populações;
tornar o concelho atrativo ao turismo e ao
investimento.
Face a estes objetivos, apostaremos na
melhoria das acessibilidades, na eficiência do
abastecimento domiciliário de água e do
saneamento básico, no apoio à construção de
habitação própria, no apoio aos agricultores,
empresários, jovens e idosos, na requalificação
de espaços públicos, na recuperação do
património histórico e cultural, na dinamização
do turismo, na promoção do concelho, na atração
de investidores, no equilíbrio entre as receitas e
as despesas do Município, etc.
Apostaremos numa política rigorosa de apoios
económicos e de atribuição de subsídios. É nosso
propósito reduzir em 10% as despesas com o
parque automóvel e reduzir as despesas com as
Festas Concelhias e com todos os eventos
organizados pelo Município (cerca de 10%).
Princípios orientadores dos apoios
económicos para o ano de 2012
Tendo em vista uma redução da despesa e
uma política rigorosa e transparente na atribuição
dos apoios económicos para o ano de 2012,
traçamos os seguintes princípios:
a) A Câmara Municipal apoiará
economicamente:

Forte aposta na melhorias das vias e estradas municipais

- As pessoas e entidades abrangidas pelos
regulamentos municipais ou normativos em vigor
(ação social escolar; atividades de enriquecimento
curricular; atividades de tempos livres; ensino
especial; alunos carenciados do ensino superior;
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Fusão de Juntas de Freguesia
em Terras de Bouro
Segundo as regras indicadas no Documento Verde
da Reforma da Administração Local, as freguesias
do concelho de Terras de Bouro não poderão ter
menos de 300 habitantes. Tendo por base os
Censos 2011, há sete freguesias no concelho com
menos de trezentos habitantes: Brufe, Campo do
Gerês, Chamoim, Gondoriz, Monte, Ribeira e Vilar.
Estas freguesias deverão ou poderão fundir-se
entre si ou com outras freguesias vizinhas. Para
analisar esta reforma administrativa do concelho,
a Assembleia Municipal criou uma comissão para
estudar a possível fusão de algumas freguesias e
apresentar uma proposta na próxima sessão da
Assembleia Municipal, prevista para o final do mês
de janeiro. Esta comissão, constituída por

elementos do PS e do PSD e também pelos
Presidentes das Juntas de Freguesia do Vale do
Homem, já reuniu no dia 12 de dezembro, no salão
nobre da Câmara Municipal. Esta primeira reunião
serviu para troca de opiniões e para construir uma
metodologia de trabalho. Os Presidentes das Juntas
irão, até à próxima reunião desta comissão, que
será no dia 12 de janeiro, auscultar as Assembleias
de Freguesia e a população. No dia 12 de janeiro
deverá ser aprovada uma proposta de fusão de
freguesias para ser submetida à apreciação da
Assembleia Municipal. Tendo por base o
Documento Verde da Reforma da Administração
Local, o concelho de Terras de Bouro deverá ficar
entre 11 e 13 freguesias.

Tendo por base o Documento Verde
da Reforma da Administração Local,
o concelho de Terras de Bouro
deverá ficar com 11 a 13 freguesias.
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– Contraparte Mara Daniela Rodrigues da Costa;
16ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a Renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Contraparte Júlio Filipe
de Oliveira Antunes;
17ª. Deliberado, por maioria com votos contra dos Vereadores
do PSD, emitir parecer favorável à Renovação de Contrato de
Prestação de Serviços – Contraparte José Manuel Mota Rebelo;
18ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a Renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Contraparte João
António da Silva Martins;
19ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a Renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Contraparte Sérgio
Manuel Santos Gonçalves;
20ª. Deliberado, por maioria com votos contra dos Vereadores
do PSD, emitir parecer favorável à Renovação de Contrato de
Prestação de Serviços – Contraparte Nelson Araújo Veloso;
21ª. Deliberado aprovar a política de apoios aos Grupos
Desportivos do Concelho que participam nas provas da
Associação de Futebol de Braga para a época 2011/2012 e para
despesas de funcionamento:
1. Atribuir ao Grupo Desportivo do Gerês e Associação
Desportiva de Terras de Bouro um subsídio global de 41.000€/
ano (Divisão de Honra da AFB), distribuido por 10 meses;
2. Atribuir à Associação Desportiva de Terras de Bouro um
subsídio de 400,00€/mês/escalão de formação federado na
AFB durante dez meses (Agosto a Maio);
3. Atribuir ao Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Rio
Caldo um subsídio de 10.000,00 € distribuído por dez prestações
para participar com equipas de formação no Campeonato
Distrital de Futsal da AFB e manutenção de Escolinhas;
4. Atribuir ao Núcleo Rio Homem um subsídio de 6.000,00€
distribuído por dez prestações para participar com um equipa
sénior no Campeonato Distrital de Futsal, da AFB.

3ª. Deliberado aceitar a proposta da Empresa Serafim Alves –
Exploração Florestal, Ldª., para aquisição da madeira resultante
do abate de eucaliptos em Vilar da Veiga;
4ª. Deliberado ratificar o contrato de arrendamento comercial,
com prazo certo, do Bar da Galeria dos Marcos Miliários, sito
no Fronteira da Portela do Homem;
5ª. Deliberado ratificar o Protocolo de colaboração entre o
Município de Terras de Bouro e a AJAP – Associação de Jovens
Agricultores de Portugal;
6ª. Deliberado aprovar os seguintes critérios para atribuição
de subsídios de transportes escolares:
1- Que sejam subsidiados, no valor de 100%, os passes dos
alunos que frequentam o Ensino Especial;
2- Que sejam comparticipados em 50% do valor do passe todos
os alunos que frequentam o Ensino Secundário, de acordo com
o estipulado no Dec-Lei n.º 299/84, de 5 de Outubro;
3- Que seja considerado, como limite máximo de capitação do
respectivo agregado familiar, o valor de 50% do Salário Mínimo
Nacional (237.50 €) para efeitos de atribuição de passe escolar
em 100%;
4- Que se considere, como data limite para apresentação de
pedidos, o dia 30 de Setembro do corrente ano, salvo situações
devidamente justificadas;
5- Que se considere o aproveitamento Escolar do Ano Lectivo
anterior como uma das condições para a obtenção do subsídio;
6- Que sejam excluídos os pedidos do Ensino Recorrente
particular;
7ª - Deliberado aprovar a proposta sobre os valores a atribuir
pelo fornecimento de Refeições e Transportes Escolares do
pré-escolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico, para o ano lectivo
2011/2012;
EDITAL N.º 18/ 08 de Setembro de 2011
1ª. Deliberado atribuir ao Grupo Desportivo do Gerês um
aditamento do apoio global no montante de 2.000,00 €;

EDITAL N.º 17/ 25 de Agosto de 2011

2ª. Deliberado reduzir a taxa em 50% referente ao processo
de licenciamento de obras apresentado pelo Sr. Adelino Pereira
Lages;

1ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação e atribuir à
Srª. Sofia Cristina da Silva Fernandes o apoio referente ao
incentivo à natalidade no valor de 600,00 €;

3ª. Deliberado indeferir o pedido apresentado pela Srª. Maria
Carminda Varelas Pereira da Rocha, referente à isenção de
taxas pela elaboração de projecto de obras;

2ª. Deliberado reduzir a taxa em 50% referente ao processo de
licenciamento de obras apresentado pela Srª. Sara Isabel
Marques Afonso;

4ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga
um apoio financeiro de 1.500,00 € para cobertura de despesas
com a limpeza de vários espaços públicos da Vila do Gerês;
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5ª. Deliberado executar a obra de estabilização e instalação de
proteções no talude dos prédios Sol Nascente por transferência
para a Junta de Freguesia de Moimenta até ao montante de
4.777,00 € + IVA;

pagamento aos funcionários que estiverem de serviço nos
pavilhões da EB/2,3 de Rio Caldo e Terras de Bouro referente
ao XVI Torneio de Futebol de 5/2011, no montante de 570,00
€;

6ª. Deliberado ceder à Junta de Freguesia de Rio Caldo as
instalações (telhado) da Escola do 1º. Ciclo de Paredes, para
fins de candidatura à instalação de uma central de microgeração
ligada à rede pública eléctrica;

2ª. Deliberado concordar com o Relatório da Técnica da Divisão
de Desenvolvimento de Ação Social e de Educação, capeando
um pedido apresentado pela Srª. Maria Atília Gonçalves Vieira
para aquisição de uma cadeira de rodas e respectivos acessórios
para a sua filha Daniela Filipa Gonçalves Vieira, no montante
de 2.000,00 €;

7ª. Deliberado fornecer materiais à Junta de Freguesia de
Cibões, para obras de melhoramento de regadio no Lugar de
Vergaço, até ao montante de 1.079,62 €+ IVA;
8ª. Deliberado fornecer materiais à Junta de Freguesia de
Cibões, para construção de parque de estacionamento no Lugar
de Cutelo, até ao montante de 192,59 €+ IVA;
9ª. Deliberado apoiar as obras na sede da Junta de Freguesia
da Ribeira, até ao montante de 18.629,93 € (IVA incluído);
10ª. Deliberado aprovar o acordo de Cooperação entre o
Município de Terras de Bouro e o Sr. Abílio Pereira Guedes,
onde consta a cedência de um furo de água para reforço da
rede pública no Lugar do Assento/Valdosende;
11ª. Deliberado atribuir à Associação Ambientalistas (FAPAS)
um subsídio no montante de 1.000,00 € para publicação do
Livro «Árvores do Parque Nacional da Peneda-Gerês»;
12ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a Contrato
de Prestação de Serviços – Serviços de Estudo, Orientação e
Vigilância da Alimentação e Nutrição da Comunidade Escolar
de Terras de Bouro;
13ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a Contrato
de Prestação de Serviços – Serviços de Prolongamento de
Horário do Jardim Infantil de Carvalheira;
14ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a Contrato
de Prestação de Serviços – Serviços de Acompanhamento de
Criança com necessidades educativas especiais
15ª. Deliberado aprovar o Projecto – Reabilitação de espaços
Públicos na Vila do Gerês;
16ª. Deliberado aprovar a proposta e nomear a Drª. Aida Filipa
Moreira da Silva, Psicóloga, como representante do Município
na CPCJ, com efeitos desde Fevereiro de 2011.
EDITAL N.º 19/22 de Setembro de 2011
1ª. Deliberado assegurar à Divisão de Cultura e Desporto o

3ª. Deliberado concordar com o Relatório da Técnica da Divisão
de Desenvolvimento de Ação Social e de Educação, capeando
um pedido apresentado pela Srª. Isabel Alzira Freitas da Costa
para pagamento da componente da Apoio à Família do Centro
Social de Moimenta e da Creche do Centro Social de Covide
das suas educandas;
4ª. Deliberado concordar com o Relatório da Técnica da Divisão
de Desenvolvimento de Ação Social e de Educação, capeando
um pedido apresentado pelo Sr. Fernando da Silva Morgado
para pagamento das mensalidades do Jardim-de-Infância e do
ATL no Centro Social de Covide dos seus educandos;
5ª. Deliberado concordar com o Relatório da Técnica da Divisão
de Desenvolvimento de Ação Social e de Educação, capeando
um pedido apresentado pela Srª. Rosa Júlia Macedo de Sousa
para pagamento do Jardim-de-Inância de Covide da sua
educanda;
6ª. Deliberado ceder as instalações da Escola Primária de
Vilarinho/Valdosende à Junta de Freguesia, mediante protocolo
a estabelecer com a respectiva Junta;
7ª. Deliberado conceder um apoio à Junta de Freguesia de
Vilar, para pagamento de trabalhos extras com a remodelação
de uma sala na Escola Primária do Outeiro, no montante de
475,45 €;
8ª. Deliberado conceder um apoio, no montante de 9.149,86
€, à Junta de Freguesia de Gondoriz, relativo à construção da
casa Mortuária;
9ª. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 533,00 €
à Associação de Produtores Biológicos de Terras de Bouro, para
despesas associadas à Participação na Feira Nacional de
Agricultura/Feira do Ribatejo;
10ª. Deliberado atribuir um apoio ao Núcleo de Cultura,
Desporto, Lazer e Ambiente – Rio Homem, para filiação na
Associação de Futebol de Braga;

