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EDITORIAL
Estimados Terrabourenses.
Esta revista municipal será publicada e
divulgada intencionalmente no mês de Agosto,
mês de termos entre nós os nossos emigrantes.
É para eles que eu envio, desde já, uma amistosa
saudação. É um prazer enorme reencontrarmonos nesta nossa querida terra.
É para todos os terrabourenses, mas sobretudo
para os nossos emigrantes, que eu dirijo estas
palavras, para que possam ter conhecimento do
nosso trabalho à frente do Concelho, das nossas
preocupações e dos nossos problemas. Farei esta
apresentação em três pontos:
1. Na primeira parte do nosso mandato
autárquico, procurámos equilibrar as contas do
município (já reduzimos em 12% as dívidas a
médio e longo prazo), apoiar as instituições
educativas, desportivas, culturais e de
solidariedade social, apoiar as pessoas mais
carenciadas, apoiar os nossos agricultores, com
a criação do Gabinete de Apoio ao Agricultor,
apoiar os emigrantes com a dinamização do
Gabinete de Apoio ao Emigrante, apoiar os
investidores, resolver problemas de higiene,
segurança e protecção civil, etc. Procurámos,
sobretudo, resolver muitos problemas do dia-adia das pessoas. Realizámos as seguintes obras:
pavimentações de diversas ruas e estradas no
concelho; rede de água e saneamento em diversas
freguesias; limpeza e requalificação de espaços
públicos; alteração e conclusão da piscina
municipal. Também elaborámos e candidatámos
vários projectos para serem concretizados na
segunda parte do mandato. Apresento as obras
que procuraremos realizar até ao final do
mandato, algumas já em curso: pavimentações
em várias freguesias; pavimentação da EM
Gondoriz – Cibões – Brufe; pavimentação da EM
Souto – Ribeira – Balança – Chorense;
Pavimentação e arranjo de um troço da estrada

para Carvalheira; construção do Parque da
Vila de Terras de Bouro; Recuperação do
Centro Cultural de Terras de Bouro; Central
de Camionagem em Terras de Bouro; Variante
de Covide; Casa mortuária e arranjo do acesso
à igreja e cemitério em Gondoriz; Casa
mortuária e arranjo do largo da Igreja em
Cibões; Casa mortuária e arranjo do novo
acesso à igreja em Santa Isabel do Monte;
Arranjo da casa mortuária e espaço envolvente
em Pereiró, Vilar da Veiga; Arranjo do campo
de futebol do G. D. Gerês (alargamento e piso
sintético); Ecovia Rio Caldo/V ilar da
Veiga/Gerês; Praia do Alqueirão; Açude no
Rio Homem (Moimenta); Arranjo urbanístico
de espaços públicos na Vila Termal do Gerês;
Revisão do PDM.
2. A sustentabilidade económica do nosso
concelho assenta em dois sectores: turismo
e agricultura. A nível do turismo, temos
apostado em três vertentes: turismo termal
(Gerês e Moimenta), turismo religioso (S.
Bento da Porta Aberta e Bom Jesus das Mós)
e turismo de natureza (serras, rios, albufeiras,
paisagens naturais). Parte significativa da
população do nosso concelho (cerca de 30 %)
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produtos locais, Terras de Bouro levou até Paris
o Bom Jesus das Mós, o São Bento da Porta Aberta,
as Serras do Gerês e Amarela, as albufeiras, os rios,
a paisagem e distribuiu centenas e centenas de
revistas sobre o concelho de modo a divulgá-lo no
âmbito do turismo.
Dezenas de emigrantes de Terras de Bouro, que
se encontram em França, visitaram o stand do seu
concelho e dialogaram com as 4 pessoas que
representaram o Município, entre elas o Presidente
do Município, Joaquim Cracel. Nesta edição da
Feira, estiveram presentes 17 concelhos de
Portugal, a maior participação de sempre: Terras
de Bouro, Monção, Arcos de Valdevez, Ponte da
Barca, Montalegre, Vila Verde, Amarante, Vinhais,
Murça, Torre de Moncorvo, Mirandela, Bragança,
Vimioso, Miranda do Douro, Seia, Torres Novas e
Tarouca.
Durante os três dias da Feira, houve muita
animação: ranchos folclóricos, grupos musicais,
cantares ao desafio, bandas de música. Apesar de

ser em França, a Feira teve um ambiente
tipicamente português e foi uma surpresa agradável
ver tantos jovens filhos de emigrantes, já nascidos
em França e com nacionalidade francesa, a dançar
e a tocar as músicas do folclore português.
No final do evento, todos os representantes dos
dezassete concelhos tiveram oportunidade de
discursar para um plateia de milhares de
emigrantes e elogiaram o trabalho e o papel dos
portugueses espalhados pelo mundo que são um
grande orgulho para Portugal. Para encerrar a Feira,
foi tocado o hino nacional português por uma
banda de música francesa que emocionou todos
os presentes.
Pela divulgação do concelho, pela alegria e
saudade que brilhava nos olhos dos emigrantes
de Terras de Bouro que estiveram presentes, pelo
abraço que foi possível levar a todos eles, pelo
orgulho de sermos portugueses, a Câmara
Municipal de Terras de Bouro já se comprometeu
a participar na edição do próximo ano.

Terras de Bouro presente na Feira Nacional da Agricultura em Santarém
No passado dia 12 de Junho, o Município de
Terras de Bouro esteve presente na Feira Nacional
da Agricultura, certame que decorreu em
Santarém, entre os dias 5 a 12 de Junho.
A presença do nosso Município serviu para
divulgarmos o nosso concelho nas vertentes do
turismo, da agricultura e da gastronomia.
A nível do turismo, o Presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro proferiu uma palestra
sobre o concelho que entusiasmou a plateia. A
nível da agricultura, divulgaram-se e valorizaramse os produtos de Terras de Bouro. Quanto à
gastronomia, divulgou-se o prato “cabrito biológico
do Gerês”. A Associação dos Cozinheiros de Terras
de Bouro, recentemente fundada, também esteve
presente e preparou um delicioso prato de “cabrito”
que fez as delícias de todos os que tiveram a sorte

de o saborearem.
Foi uma presença importante para a divulgação
do nosso concelho cuja organização esteve a cargo
da APBTB (Associação de Produtores Biológicos de
Terras de Bouro).
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Deliberações do Executivo Camarário
EDITAL N.º 07/2011 - 07 de Abril de 2011
1ª. Deliberado por maioria aprovar os
Documentos de Prestação de Contas de
2010, com a abstenção dos Senhores
Vereadores do PSD;
2ª. Deliberado por maioria ratificar o
Protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Terras de Bouro e a AJAP –
Associação de Jovens Agricultores de
Portugal, com os votos contra dos Senhores
Vereadores do PSD;
3ª. Deliberado atribuir um apoio de 200,00€
à Associação de Estudantes – ASES – P.
Martins Capela, para realização da festa da
Páscoa;
4ª. Deliberado aprovar a proposta de
Desafectação do Domínio Público Municipal
da parcela de terreno para instalação de um
nicho de homenagem à Nossa Senhora da
Boa Viagem, no lugar do Cavacadouro.
EDITAL N.º 08/2011 - 21 de Abril de 2011
1ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica do Serviço de Acção
Social e Educação, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Maria Goreti
Rodrigues Martins, para obras na sua
habitação no valor de 1.300,00 €;
2ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica do Serviço de Acção
Social e Educação, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Maria Luísa da Silva,
para obras no telhado da sua habitação no
valor de 1.240,00 €;
3ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica do Serviço de Acção
Social e Educação, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Maria da Glória Sousa
Pires da Costa, para construção de uma casa
de banho no valor de 2.700,00 €;
4ª. Deliberado deferir o pedido apresentado

pela Srª. Celina do Sameiro Dias Correia
Mateus, para isenção do pagamento de juros
de mora referente aos meses de renda em
atraso do ano de 2011, bem como o
pagamento em três prestações;
5ª. Deliberado deferir o pedido apresentado
pelo Sr. Manuel Maria Pascoal Pereira para
isenção do pagamento de juros de mora
referente aos meses de renda em atraso;
6ª. Deliberado deferir o pedido apresentado
pela Srª. Ana Paula Araújo Branco, para
isenção do pagamento de juros de mora
referente aos meses de renda em atraso,
bem como liquidar em prestações de 50,00
€/mês;
7ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica do Serviço de Acção
Social e Educação, capeando um pedido
apresentado pelo Sr. Francisco Albino
Ferreira Dias, para reabilitação do telhado
da sua habitação no valor de 2.500,00 €;
8ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica do Serviço de Acção
Social e Educação, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Rosa Edviges Martins
Pires para instalação da água quente na sua
habitação no valor de 800,00 €;
9ª. Deliberado atribuir o apoio financeiro
no valor de 2.461,44 € + IVA à Junta de
Freguesia de Gondoriz para colocação de
Candeeiros públicos no Largo de Santo
Amaro, em Bustelo;
10ª. Deliberado apoiar a Conclusão da
Pavimentação do Caminho entre o Campo
d e F u te b o l e o L u ga r d e S u b Ribas/Chorense, no valor de 881,25 € + IVA;
11ª. Deliberado apoiar a Conclusão da
Pavimentação do Caminho do Lugar do
Chão/Chorense, no valor de 1.717,50€ +
IVA;
12ª. Deliberado apoiar a Conclusão da
Pavimentação do Caminho do Lugar do
Bárrio/Chorense, no valor de 3.570 € + IVA;
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13ª. Deliberado apoiar a Colocação da Pavimentação
do Caminho no interior do Lugar da Aldeia/Chorense,
no montante de 2.480,00 € + IVA;

6ª. Deliberado emitir parecer favorável para celebração
de contrato de aquisição de Serviços de limpeza das
instalações sanitárias públicas da Vila do Gerês;

14ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia da
Ribeira a importância de 363,00 €, para desflorestação
da estrada de Vau – Cruzeiro da Ribeira;

7ª. Deliberado autorizar a abertura dos seguintes
procedimentos concursais para a Piscina Municipal de
Terras de Bouro:
. 1 Técnico Superior para exercer funções de Director
Técnico Desportivo;

15ª. Deliberado concordar com a informação da Divisão
Financeira e Contratação Pública sobre a Desafectação
do Domínio Público de 238 m2 do terreno de acesso à
Ponte Seidoura – Souto;
16ª. Deliberado concordar com a informação do Técnico
da Divisão de Obras Municipais sobre a construção de
um passeio entre a Igreja e o Cemitério do Lugar de
Chamadouro/Valdosende;
17ª. Deliberado atribuir ao Clube Frente Cultural de
Vilar da Veiga a importância de 1.000,00 € para a
reabilitação do edifício e do campo de jogos do
Polidesportivo;
18ª. Deliberado atribuir à Comissão de Novos Fitados
de Ciências Farmacêuticas 2008/2013 – Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra um subsídio para
publicidade do Gerês na Queima das Fitas, no montante
de 200,00 €;
19ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao Projecto
de Loteamento do Outeiro das Cruzes/Carvalheira;
20ª. Deliberado aprovar a proposta referente a Zonas
de Estacionamento de Duração Limitada na área do
Centro Náutico de Rio Caldo.
EDITAL N.º 09/2011 - 05 de Maio de 2011:
1ª. Deliberado atribuir o subsídio referente ao incentivo
à natalidade à Srª. Maria Rosa Rafael Sousa;
2ª. Deliberado atribuir o subsídio referente ao incentivo
à natalidade à Srª. Elisabete Maria Pereira Simões;
3ª. Deliberado reduzir a taxa em 50% referente ao
processo de licenciamento de obras apresentado pela
Srª. Maria Luísa de Araújo Rodrigues Cachada;

8ª. Deliberado autorizar a abertura de procedimento
concursal para a contratação de dois Assistentes
Técnicos, para prestar apoio administrativo no Núcleo
Museológico de Terras de Bouro;
9ª. Deliberado autorizar a abertura de procedimento
concursal para a contratação de um Assistente Técnico,
para a actividade de medidor orçamentista;
10ª. Deliberado autorizar a abertura de procedimento
concursal para a contratação de um Técnico Superior,
para a actividade de técnico superior de Acção Social;
11ª. Deliberado autorizar a abertura de procedimento
concursal para a contratação de um Técnico Superior,
para exercer actividade no Gabinete de Protecção Civil;
12ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura de
procedimento concursal para provimento de um cargo
de direcção intermédio de 2º. Grau – Chefe da Divisão
de Cultura e Desporto.
EDITAL N.º 10/2011 - 19 de Maio de 2011:
1ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica do Serviço de Acção Social e Educação,
para cedência de materiais ao Sr. Adelino José Garcias
Martins, para melhoramento de habitação no valor de
202,00€;
2ª. Deliberado atribuir o subsídio referente ao incentivo
à natalidade à Srª. Isabel Maria Pereira Pacheco;
3ª. Deliberado atribuir o apoio solicitado pela estudante
Mariana Raquel Simões, de acordo com o Regulamento
aprovado para o efeito, a partir de Janeiro de 2011;

4ª Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre
o Exército e a Câmara Municipal de Terras de Bouro;

4ª. Deliberado atribuir o apoio solicitado pela estudante
Ana Cláudia Carvalho Caseiro, de acordo com o
Regulamento existente, a partir de Janeiro de 2011;

5ª. Deliberado ratificar a outorga do contrato de
desenvolvimento Urbano celebrado com a EDP –
Energias de Portugal, S.A.;

5ª. Deliberado atribuir o apoio solicitado pela estudante
Joana Filipa da Costa Garcia de Oliveira, de acordo com
o Regulamento exitente, a partir de Janeiro de 2011;
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6ª. Deliberado reduzir a taxa em 50% referente ao
processo de licenciamento de obras apresentado pela
Srª. Cátia Andreia Machado de Sousa no âmbito do
apoio à fixação de jovens no Concelho;
7ª. Deliberado atribuir à Calcedónia-Fundação para o
Desenvolvimento Rural um subsídio de 1.200,00 € para
a rampa de acesso ao Cantinho de Antigamente;
8ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de um
lugar de estacionamento na Vila do Gerês durante os
meses de Maio a Outubro/2011 à Srª. Maria do Céu
Ribeiro Rebelo da Silva (Garrafeira do Gerês);
9ª Deliberado deferir o pedido de isenção de Taxas
formulado pela Comissão de Festas em Honra da S.
Sebastião da Geira/Chorense;
10ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Sérgio
Manuel Santos Gonçalves;
11ª. Deliberado emitir parecer favorável à Prestação de
Serviços – Operacionalização do Pleno de Emergência
e Protecção Civil;
12ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Rita
Aurora Oliveira Dias;
13ª. Deliberado por maioria, com votos contra dos
Vereadores do PSD, ratificar e emitir parecer favorável
à renovação de Contrato de Prestação de Serviços –
Nelson Araújo Veloso;
14ª. Deliberado por maioria, com votos contra dos
Vereadores do PSD, ratificar e emitir parecer favorável
à renovação de Contrato de Prestação de Serviços –
José Manuel Mota Rebelo;
15ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – João
António da Silva Martins;
16ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Júlio
Filipe de Oliveira Antunes;
17ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Mara
Daniela Rodrigues da Costa;

Ldª.;
25ª. Deliberado emitir parecer favorável ao Contrato
de Prestação de Serviços – Actividade de
Implementação da Rede de Transportes Escolares;
EDITAL N.º 11/2011 - 02 de Junho de 2011
1ª. Deliberado deferir o pedido apresentado pela Srª.
Teresa de Jesus Campos Fernandes referente à isenção
do pagamento respeitantes ao passe escolar do seu
educando;
2ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica do Serviço de Apoio Social e Saúde
capeando um pedido apresentado pela Srª. Aurora Paula
Xavier Fernandes Ferreira para pagamento das
mensalidades referentes à frequência do prolongamento
de horário e creche das suas educandas, no valor de
92,00 € mensais, entre Setembro/2010 e Maio/2011;
3ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica do Serviço de Apoio Social e Saúde
capeando um pedido apresentado pela Srª. Maria
Florinda Rodrigues Sousa para colocação de caixilharia
na sua habitação no valor de 3.000,00 €;
4ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica do Serviço de Apoio Social e Saúde
capeando um pedido apresentado pela Srª. Adelaide
Gonçalves da Silva para obras na sua habitação no valor
de 1.550,00 €;
5ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à
Celebração de Contrato de Prestação de Serviços –
Alberto Teixeira;
6ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a
Serviços de Operacionalização do Posto de Turismo de
Rio Caldo - Prestação de Serviços;
7ª. Deliberado por maioria, com votos contra dos
Vereadores do PSD, emitir parecer favorável referente
a Serviços de Operacionalização do Balcão de Apoio
ao Jovem Agricultor - Prestação de Serviços;
8ª. Deliberado doar à Comissão Fabriqueira de Moimenta
uma parcela de terreno de 20 m2, para instalação no
Lugar do Cavacadouro de um monumento (nicho) em
homenagem à Nossa Senhora da Boa V iagem;
EDITAL N.º 12/2011 - 16 de Junho de 2011

18ª - 24ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável
à renovação de Contrato de Prestação de Serviços –
Visto Prévio – Consultoria e Gestão Administrativa,

1ª. Deliberado atribuir ao Sr. António Manuel Dias Eiras
o apoio referente ao incentivo à natalidade no valor de
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750,00 €;
2ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica do Serviço de Apoio Social e Saúde
capeando um pedido apresentado pelo Sr. Afonso de
Araújo Ferreira para pagamento do Infantário do seu
educando no valor de 50,00 € mensais, desde
Setembro/2009 até Agosto/2011;
3ª. Deliberado atribuir o apoio financeiro à Junta de
Freguesia de Valdosende para Alargamento da curva
no Caminho das “Rufadas” que dá acesso ao Lugar do
Assento, no montante de 2.120,00 €;
4ª. Deliberado fornecer materiais e o trabalho de uma
retro-escavadora à Junta de Freguesia de Cibões para
alargamento da poça no Lugar de Vergaço;

6ª. Deliberado concordar com o Relatório Social da
Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social e de
Educação capeando um pedido apresentado pela Srª.
Maria Júlia Vieira Alves para pagamento da creche do
seu educando no valor de 400,00 € para comparticipação
da mensalidade até ao mês de Agosto/2011;
7ª. Deliberado concordar com o Relatório Social da
Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social e de
Educação capeando um pedido apresentado pelo Sr.
António Antunes Pereira Cracel para reabilitação da
sua habitação, que ficou danificada devido a um incêndio,
no valor de 1.500,00 €;

5ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de Taxas
formulado pela Comissão de Festas em Honra da S.
Cristovão/Rio Caldo;

8ª. Deliberado concordar com o Relatório Social da
Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social e de
Educação capeando um pedido apresentado pela Srª.
Maria Júlia Antunes Ferreira para pagamento da creche
do seu educando no valor de 62,00 €, desde Outubro
de 2010 até ao mês de Fevereiro/2011;

6ª. Deliberado fornecer materiais aos Proprietários do
lagar de azeite do Lugar da Ermida para requalificação
do referido lagar;

9ª. Deliberado criar um lugar de paragem para cargas
e descargas na Rua Francisco Xavier de Araújo, a pedido
do Sr. Augusto Costinha Névoa;

7ª. Deliberado aprovar o Contrato de Recolha de
Efluentes entre o Município de Terras de Bouro e as
Águas do Noroeste, SA;

10ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de Taxas
formulado pela Comissão de Festas em Honra de Santa
Eufémia do Gerês.

8ª. Deliberado aprovar a abertura de Concurso Público
para atribuição de Licença de Táxi para transporte de
pessoas com mobilidade reduzida na Freguesia de Vilar
da Veiga;

EDITAL N.º 14/2011 - 14 de Julho de 2011

EDITAL N.º 13/2011 - 01 de Julho de 2011
1ª. Deliberado aprovar o orçamento das Festas
Concelhias/2011;
2ª. Deliberado aprovar o Protocolo entre este Município
e a Associação Desportiva e Recreativa de Carvalheira;
3ª. Deliberado aprovar o Protocolo entre este Município
e a Associação Nova Vida da Balança;
4ª. Deliberado atribuir um subsídio à Associação
Desportiva Recreativa Cultural de Terras de Bouro, para
despesas com a realização do Torneio “Inter Freguesias”
do Concelho, no montante de 1.200,00 €;
5ª. Deliberado autorizar o pagamento de 6.000,00 € à
Divisão de Cultura e Desporto para despesas com o XVI
Torneio de Futebol de Cinco Concelhio e ratificar o
aditamento de 500,00 €;

1ª. Deliberado concordar com a informação presente
pela Técnica da Divisão Administrativa de Acção Social
e de Educação, para prorrogação do estágio da D. Carla
Sofia da Silva Pires no âmbito do regulamento de apoio
a estruturas sociais desfavorecidas, até ao dia 5 de Julho;
2ª. Deliberado ceder materiais à Junta de Freguesia de
Chamoim para cobertura de um rego na estrada principal
de Padrós, no valor de 259,84 € + IVA;
3ª. Deliberado ratificar o contrato de Arrendamento
Não Habitacional entre Este Município e Sodibouro –
Supermercados Ldª.;
4ª. Deliberado emitir parecer favorável referente a
Serviços de Operacionalização do Posto de Turismo do
Gerês - Prestação de Serviços.
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Campo do Gerês
27 de Junho de 2011
Na passada segunda-feira, dia 27 de Junho, a
Assembleia Municipal de Terras de Bouro realizou
a sua terceira sessão ordinária de 2011 decorreu,
desta vez, na Sala da Geira, no Museu Etnográfico
de V ilarinho da Furna/ Porta do PNPG.
Ainda antes do período da ordem do dia, os
membros da Assembleia Municipal e o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel, efectuaram uma visita ao Museu da Geira,
estrutura que se situa na zona envolvente ao local
onde se realizou a reunião e onde puderam
constatar o ponto da situação relativamente ao
conteúdo já patente no Museu, maquetes
recreativas e demais objectos representativos da
“presença romana” em Terras de Bouro, assim
como as possíveis utilizações futuras que irão ser
dadas, logo que possível, ao espaço em questão,
nomeadamente, ao auditório.
Já no decorrer da sessão registaram-se
intervenções sobre os seguintes assuntos: os
fortes cortes orçamentais de que os Municípios
estão a ser alvo, assim como da política de
contenção e apoios sociais praticados; os custos
inerentes de construção do Museu da Geira, cerca
de 1.500.000,00 euros, assim como da sua
manutenção e formas de rentabilização dos
investimentos efectuados; a necessidade evidente
de atrair “turistas culturais” além dos “amantes
da natureza”; a viabilidade de utilização pedonal
do percurso da Geira com pedidos de intervenções
frequentes de limpeza do piso e zonas
envolventes; a possível fusão de freguesias e
municípios; obras de limpeza e melhoramento

da rede viária assim como de implantação de
saneamento básico; o ponto da situação do arranjo
urbanístico das Margens da Albufeira da Caniçada,
em Rio Caldo, e a relação do Município com a
Escola Profissional “Amar Terra Verde”, entre
outros. De realçar ainda as palavras elogiosas do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, do
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e do
Senhor Secretário da Assembleia Municipal,
relativamente ao Senhor Deputado Manuel Aguiar
Campos, cujo abandono de funções na Assembleia
Municipal foi alvo de lamento, devido ao seu
inegável contributo e experiência neste órgão do
Município.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além
da apresentação usual da actividade do Município,
foi aprovada por unanimidade a desafectação de
uma parcela de domínio público municipal
(238m2) de acesso à Ponte Dr. Artur Arantes, em
Souto, no sentido de complementar o plano de
permutas relativamente à área abrangida pelos
acessos à ponte. Também por unanimidade, foi
aprovado a actualização do “Contrato de Recolhas
de Efluentes” entre o Município e a agora
denominada empresa “Águas da Noroeste” e, por
último, as designações dos Senhores Deputados,
Maria Filomena dos Santos Silva Araújo e António
Manuel da Cunha Martins, para substituir o Senhor
Deputado Manuel Aguiar Campos nas funções até
aqui exercidas por este último, como membro da
Assembleia Municipal, na CPCJ de Terras de Bouro
e deputado da Assembleia Intermunicipal da CIM
Cávado, respectivamente.

Informação aos Condutores
A partir do dia 10 de Agosto, o estacionamento na Av. Dr. Paulo Marcelino, em frente aos Paços do
Concelho e em frente à entrada da Escola P. Martins Capela, na sede do Concelho, passará a ser
pago. O preço é de 0,10€ (dez cêntimos) por cada período de 15 minutos.

