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EDITORIAL
Caras e caros Terrabourenses!
Esta revista municipal apresenta as atividades
e os momentos mais significativos do Município
de Terras de Bouro no último trimestre do ano de
2014.
Concretizámos atividades que projetaram e
valorizaram o nosso concelho no país e no
estrangeiro, sobretudo nas áreas da cultura, do
turismo, da agricultura e do mundo rural,
divulgando o nosso espólio cultural, ambiental e
tradicional e as nossas potencialidades turísticas
e agrícolas.
Todos reconhecemos o papel e a importância
dos meios de comunicação social, sobretudo da
televisão, na divulgação e projeção do nosso
território. Com este objetivo, e depois de algumas
solicitações da nossa parte, conseguimos que o
Programa “SOMOS PORTUGAL” da TVI fosse
transmitido de Terras de Bouro, na tarde do dia 9
de novembro. Vivemos, durante seis horas,
momentos únicos de divulgação do nosso concelho,

de convívio e de orgulho. Tivemos entre nós
inúmeros visitantes que encheram por completo
as principais ruas da sede do concelho e sentimos
do nosso lado os nossos emigrantes que de todos
os cantos do mundo puderam recordar a sua terra
natal. A quantidade de chamadas e de mensagens
telefónicas que recebemos nesse dia e nos dias
seguintes provam a importância e o impacto deste
evento televisivo. Aproveito para agradecer a todas
as pessoas e instituições que colaboraram com o
Município e contribuíram para engrandecer e
honrar o nosso concelho através do programa da
TVI.
É assim que queremos promover a nossa terra.
As Comemorações dos 500 Anos da atribuição
da Carta de Foral a Terras de Bouro pelo Rei D.
Manuel I, que decorreram durante todo o ano de
2014 e culminaram nos dias 18, 19 e 20 de outubro,
assumiram enorme dignidade e importância e
orgulharam a maioria dos terrabourenses
Para honrarmos quinhentos anos de história,
inaugurámos um monumento e dois painéis de
azulejos e publicámos uma obra sobre o Foral de
Terras de Bouro. Deste modo, fortalecemos a nossa
memória coletiva, a nossa história e as nossas
raízes. Nas páginas desta revista daremos conta
mais pormenorizada dessas comemorações.
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Além do emprego e do rendimento económico
das famílias, outra grande preocupação das nossas
decisões políticas centra-se na «Ação Social».
Tudo se exige à Câmara Municipal, muito mais
em momentos de crise como aqueles que estamos
a viver, pois é o órgão de poder mais próximo dos
cidadãos.

Com a realização e o sucesso da XIV Feira de S.
Martinho, que decorreu na sede do concelho nos
dias 7, 8 e 9 de novembro, assumimos o setor
agrícola e o mundo rural, com as suas tradições e
gastronomia, como vetores fundamentais de
criação de emprego e de melhoria da economia
familiar. Temos no nosso concelho muitas famílias
que vivem dos rendimentos do trabalho na
agricultura, pecuária e silvicultura e, através da
Feira de S. Martinho, viram o seu trabalho
reconhecido e valorizado.
O turismo e as atividades agroflorestais surgem
como oportunidades estratégicas para o
desenvolvimento económico e criação de emprego.
Para projetar o nosso concelho e favorecer as
atividades turísticas e agrícolas, apostamos na sua
divulgação através de eventos, como feiras
temáticas, e dos meios de comunicação social.
Deste modo, contribuímos para combater o
desemprego que é o maior problema social que
resulta da crise económica que assola o país.

Conhecemos as dificuldades e o sofrimento de
muitas pessoas e famílias e não ficamos
indiferentes. Apoiamos as famílias carenciadas em
diversas intervenções e áreas, mantemos os apoios
sociais escolares e os apoios à educação,
organizamos um conjunto de atividades lúdicas,
culturais e de lazer com idosos, no âmbito de
projetos municipais e intermunicipais. Realizámos
o XVI Convívio Sénior, no dia 4 de outubro de 2014,
que decorreu no Santuário da Nossa Senhora do
Sameiro e no Centro de Exposições dos Arcos de
Valdevez. Tratou-se de um momento de convívio
e de festa entre as pessoas mais idosas do nosso
concelho que merecem todo o nosso carinho e
reconhecimento pela sua vida dedicada à
comunidade e à família.
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O Município, em parceria com as Juntas de
Freguesia de Vilar da Veiga, Rio Caldo e Moimenta,
promoveu o “ATL de Natal” para as crianças do
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, proporcionandolhes gratuitamente várias atividades desportivas,
lúdicas e culturais, bem como o transporte e a
merenda da manhã e da tarde. Esta iniciativa do
Município, que se repete na Páscoa e no verão,
com o apoio das Juntas de Freguesia referidas, é
um grande apoio para os pais que necessitam de
trabalhar ou de cumprir os horários no emprego.
Cumprindo a tradição do Natal, distribuímos
prendas a todas as crianças que frequentam os
jardins de infância e o 1.º ciclo do ensino básico.
Em tempo de crise económica, é fundamental que
se fortaleçam os valores da solidariedade e da
fraternidade e que nenhuma criança se sinta
marginalizada.

da rua Miguel Torga, com guias de granito e
pavimentação em micro cubo de granito amarelo.
Estas obras já mereceram o reconhecimento e o
elogio de muitos habitantes e visitantes do Gerês.
Ao iniciarmos o ano de 2015, queremos renovar
o nosso empenho na resolução dos problemas que
afetam a vida das pessoas e contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de todos os
munícipes.
Desejamos a todos os Terrabourenses um ano
cheio de felicidade.
No final do ano de 2014, concretizámos algumas
obras públicas, como o alargamento da rede de
saneamento básico na freguesia de Valdosende e
a requalificação da Praceta Honório de Lima, na
Vila do Gerês. Este espaço, que é o centro da Vila
Termal do Gerês, ganhou finalmente a dignidade
que merece. Além da requalificação da Praceta
Honório de Lima, que a fotografia documenta,
procedeu-se à pintura das grades junto ao rio Gerês
e à construção de parte do passeio do lado direito

» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal

Terras de Bouro Assinalou os 500 Anos da Atribuição da
Carta de Foral ao Concelho pelo Rei D. Manuel I

Ao longo de três
dias, o Município
de Terras de
Bouro
comemorou, de
forma calorosa e
repleta de
atividades, a
atribuição da
Carta de Foral
pelo Rei D.
Manuel I em
1514.

Os quinhentos anos de história do Foral de Terras
de Bouro foram, como não podia deixar de ser,
assinalados condignamente e com a participação de
centenas de terrabourenses que fizeram questão de
estar presentes nesta evocação tão importante da
história do concelho.
Ao longo de nove dias, de 11 a 20 de outubro, as
comemorações foram abrilhantadas por música
popular, por teatro, pela Feira Quinhentista, esta
magistralmente apresentada pela Associação Velha
Lamparina, que elaborou também o cortejo e a entrega
do foral, em colaboração estrita com o Município,
organizador do evento. Não poderia também o
Município de Terras de Bouro deixar de agradecer e
enaltecer a presenças dos ilustres convidados
conferencistas que, ao longo de três dias, de 15 a 17
de outubro e sob o tema “Terras de Bouro, muito
passado, mais Futuro”, rechearam as noites no Salão
Nobre dos Paços do Concelho com as suas vivências
e conhecimento.
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De igual forma, o nosso agradecimento ao grupo
de canto de música barroca Vox Angelis e claro, à
centenária Banda Musical de Carvalheira que mais
uma vez nos contemplou com a sua excelente
presença. Às formandas terrabourenses do curso de
formação em Pintura de Azulejos, promovido pela
ATACHA, o nosso reconhecimento pela forma
magistral como elaboraram os painéis em azulejo,
(o primeiro que retrata o foral à entrada dos Paço
do Concelho e o segundo, um autêntico hino à história
do concelho, na Praça de Espetáculos) que doravante
embelezarão e marcarão a vila sede do concelho.
No dia 20 de outubro, feriado municipal, decorreu
a representação teatral da entrega do foral e a
apresentação de duas obras literárias, uma sobre a
Serra do Gerês e uma edição fac–similada do Foral
de Terras de Bouro.
Na tarde do mesmo dia e para finalizar destacamos
a inauguração, numa das principais rotundas da vila,
de um monumento alusivo ao foral e que representa
a nomenclatura das 17 freguesias do concelho que,
apesar da recente reforma administrativa das
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freguesias do país, a autarquia faz questão de
continuar a referir as 17 freguesias.
Como salientou o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, Dr. Joaquim Cracel:
“Este monumento simboliza a unidade do
concelho, sendo que, a pequena representação
da geira romana aqui expressa, demonstra também
o rasto do passado de que todos nos devemos
orgulhar!”

Formandas da ATAHCA que pintaram os dois paíneis

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras
de Bouro finalizou saudando os presentes e
enaltecendo a adesão em massa dos
terrabourenses que viveram estas comemorações
com muito regozijo e emoção, com a certeza de
que todo o concelho se unirá futuramente na
implementação dos projetos necessários para o
seu desenvolvimento, sem nunca esquecer as suas
raízes históricas e culturais.

Atuação da Banda Musical de Carvalheira em frente aos Paços do Concelho
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Momentos das Comemorações dos 500 Anos do Concelho
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Terras de Bouro em Festa Recebeu Milhares de Visitantes para celebrar o
S. Martinho com Destaque na TVI
No fim de semana de 7 a 9 de novembro, o
Município de Terras de Bouro e a ATAHCA
organizaram na sede do concelho a décima quarta
edição da “Feira-Mostra de São Martinho”, evento
que divulgou e valorizou as potencialidades
económicas, turísticas, culturais e gastronómicas
de Terras de Bouro e do Gerês, este ano com
especial destaque nas seis horas do programa
“Somos Portugal” da TVI.
Além de expositores com atividades variadas
que se concentraram no centro da sede do
concelho, na Avenida Dr. Paulo Marcelino, o
acontecimento teve, na temática da animação, a
música tradicional e popular com a realização do
festival folclórico e a atuação do cantor Hélder
Batista, sem esquecer o tradicional magusto,
conferências sobre os produtos locais, com especial

ênfase para o mel e a castanha da serra do Gerês,
além da já usual e sempre muito concorrida corrida
de cavalos de passo travado.
De destacar também, paralelamente ao evento,
a realização, na tarde de domingo em frente aos
Paços do Concelho, do programa da TVI “Somos
Portugal” que difundiu e promoveu de uma forma
absolutamente fantástica o concelho ao longo de
quase seis horas de emissão. Com efeito, a vila de
Terras de Bouro acolheu milhares de visitantes que
não só tiveram oportunidade de visitar o local da
feira-mostra, este ano com um record absoluto
em termos de expositores e onde o artesanato e
a gastronomia estiveram em especial destaque,
como também se deleitaram com a apresentação
dos artistas convidados do referido programa
televisivo.
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Momentos da Feira de S. Martinho
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A TVI em Terras de Bouro
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Projeto “Bem Envelhecer III” Visitou Regimento de Cavalaria N.º6
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer III, foi
realizada, no dia 28 de outubro, por várias
instituições sociais do concelho de Terras de Bouro,
uma visita ao Regimento de Cavalaria nº6 do
Exército Português.
A deslocação a Braga proporcionou aos seniores
terrabourenses uma interessante visita a esta
estrutura do exército nacional, onde foi possível
observar a origem histórica do regimento e as
forças blindadas que servem de apoio às atividades
de treino operacional, no intuito de estarem
prontas para atuar em todo o espectro do conflito
militar moderno, evidenciando, em permanência,
capacidades e elevados níveis de prontidão
operacional.
A atividade, que teve o apoio do Município de
Terras de Bouro, foi organizada pela European Anti
Poverty Network (EAPN) e pela Fundação Bonfim,
registando a adesão das seguintes instituições
concelhias: Centro Social e Paroquial de Cibões,
Centro de Solidariedade Social de Chorense, Centro
Social e Paroquial de Souto, Centro Social de Rio

Caldo, Centro Social de Vilar, Centro Social de Vilar
da Veiga e a Cruz Vermelha Portuguesa/ Delegação
de Braga – Lar de Terras de Bouro.

Moda em Movimento Decorreu na Vila de Terras de Bouro

“... Esta é uma
iniciativa para
continuar. Este
espetáculo da
Moda em
Movimento
superou todas as
expectativas, foi um
evento de grande
qualidade ...”

O Município de Terras de Bouro promoveu no dia 6 de
dezembro, no Pavilhão Municipal de Terras de Bouro, a
apresentação do evento “Moda em Movimento”.
O espetáculo contou com o habitual desfile de modelos
para promoção e divulgação do comércio local de Terras
de Bouro e foi ainda abrilhantado pela atuação dos
“Heartbreakers”, da fadista Rita Caldas e da cantora Patrícia
Palhares Costa.
A organização esteve a cabo do Município de Terras
de Bouro, da Junta de Freguesia de Moimenta e da
empresa Nobodymodels, contando ainda com o alto
patrocínio da Associação Comercial de Braga e cobertura
da Rádio Antena Minho, do jornal Correio do Minho, da
revista B`Glam Magazine, do jornal Praça Local e empresas
Bonina (Vinho Verde) e LEV (comer para emagrecer).
Um evento que prestigiou o comércio local de Terras
de Bouro, a quem agradecemos a prestimosa colaboração
e o empenho colocado na apresentação dos produtos
das empresas.
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Iº Encontro de Artes - Pintar o Gerês
No passado dia 18 de outubro, decorreu a sessão
de encerramento do “I Encontro de Artes 2014 –
Pintar o Gerês”, em simultâneo com o
encerramento da exposição dos quadros que
resultaram desse I Encontro e que esteve patente,
durante os meses de verão, no hall do Hotel
Universal, na vila do Gerês. Esta sessão contou
com a presença dos artistas que participaram neste

I Encontro e foram rececionados pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, pelo Senhor
Presidente da Junta de Vilar da Veiga e pelo Senhor
Presidente da Assembleia Municipal. Os nossos
agradecimentos à pintora Lucy Bream (Luzia
Teixeira), uma terrabourense que esteve na
organização deste evento e que promove através
da pintura os encantos da sua Terra.
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Terras de Bouro na Comunicação Social
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I Maratona do Gerês Juntou um Milhar de Atletas

“... Apresentada
como uma
competição única
no Mundo, a
“Gerês Marathon”
fez jus às
expectativas e foi
um sucesso. E não
são só as fotos e as
memórias que a
eternizam, com ela
nasceu um novo
conceito de
prova...”

No dia 30 de novembro, o Município de Terras de
Bouro e a Empresa Carlos Sá Nature Events organizaram
a I GERÊS MARATHON. A Gerês Marathon não pretende
ser uma maratona igual a outras, ela é, sem dúvidas,
única no Mundo!

in Jornal de Notícias

Tendo em consideração a sua dureza e procurando
criar condições para que todos os interessados possam
participar, a organização traçou cinco distâncias

O que a diferencia são os vários aspetos associados
ao local onde a mesma se desenrolou e desenrolará
- as estradas do único Parque Nacional de Portugal,
um Parque Transfronteiriço que é Reserva Mundial da
Biosfera.
Correr no Gerês tem sempre e em qualquer altura
do ano um encanto especial, mas as tonalidades que
se encontram no Parque Nacional da Peneda Gerês
durante o outono criam um cenário único, que tornam
esta prova tão bela, quanto dura!
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distintas, a saber: 42 km´s; 42 km´s estafeta
(equipas de 3); 21 km´s; 13,25 km´s e 9,45 km´s.
A participação de cerca de mil atletas, entre
os quais o Presidente da Câmara Municipal e
sua esposa, tornaram este evento desportivo
uma referência no desporto de natureza.

XVI Convívio Sénior de Terras de Bouro

“... Cerca de 600
terrabourenses
estiveram presentes
no XVI Convívio
Anual Sénior
Realizado pelo
Município de Terras
de Bouro ... ”

No passado dia 4 de outubro decorreu o Convívio
Sénior 2014 do concelho de Terras de Bouro.
O acontecimento, que juntou cerca de 600
terrabourenses no Santuário do Sameiro, teve o seu
ponto alto, logo pela manhã, com a celebração da
eucaristia presidida pelo Arcipreste de Terras de Bouro,
Padre Almerindo Costa e Sr. Vice Arcipreste, Padre
Fernando Bento da Costa e Sousa.
O convívio anual, que prosseguiu à tarde no Centro
de Exposições dos Arcos de Valdevez, procurou
também proporcionar momentos de convívio, de
partilha e de boa disposição a todos os participantes
com a realização de um almoço convívio e animação
musical.
De realçar a importância da realização destes
encontros ao nível da promoção do convívio e da
confraternização entre população mais idosa do
concelho de Terras de Bouro.
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Workshop sobre a Elaboração de Planos Municipais para Igualdade de
Género, Cidadania e Não Discriminação
A Câmara Municipal de Terras de Bouro, com o
apoio da equipa técnica, Dr.ª Rosa Oliveira e Dr.
Nuno Gradim da Comissão Nacional para a
Igualdade do Género realizou, no dia 17 de
Dezembro, um workshop de esclarecimento sobre
a Elaboração de Planos Municipais para Igualdade
de Género, Cidadania e Não discriminação.
O workshop teve como objetivo desenvolver e
implantar um plano intregado, com a finalidade
de sensibilizar a população para a importância da
Igualdade de Género e a eliminação de estereótipos
no processo de desenvolvimento local integrando
a dimensão do género em todas as políticas,
programas e projetos de forma a incentivar a
cidadania, incrementar uma participação social
equilibrada e um desenvolvimento local
sustentável.
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Centro Municipal de Valências Realiza Várias Atividades
Para assinalar o Dia Mundial da Diabetes, o
Centro Municipal de Valências realizou no Pólo
do Gerês um Workshop de Kizomba aberto a toda
a comunidade, no sentido de sensibilizar a
população para a importância que o exercício
físico tem na prevenção e tratamento da diabetes.
O Workshop de Kizomba foi dinamizado por um
Geresiano, o Professor de Danças Latinas Ricardo
Capela, que se juntou a nós para assinalar esta
data e mais uma vez deu provas do seu enorme
talento e profissionalismo ao mobilizar algumas
dezenas de pessoas para esta atividade.
Para assinalar a Semana pelo Combate à
Pobreza e à Exclusão Social que decorreu de 11
a 19 de outubro, o Centro Municipal de Valências
organizou Feiras da Saúde no Gerês, em Rio Caldo
e em Moimenta onde os interessados puderam
obter aconselhamentos e esclarecimentos ou
realizar rastreios nas mais diversas áreas:
Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Terapia da Fala
e Quiromassagem.
Simultaneamente e durante toda a semana foi
realizada uma recolha de bens (roupa, calçado,
brinquedos, géneros alimentares não perecíveis…)
que posteriormente serão distribuídos por aqueles
que mais precisam (famílias referenciadas pelos
Serviços de Ação Social da Câmara e em Feiras
Solidárias a realizar nas diversas escolas do
concelho).

Foram também distribuídos folhetos com o
objetivo de sensibilizar toda a população para a
problemática que envolve o combate à pobreza e
à exclusão social.
Para a realização desta campanha o Município
de Terras de Bouro contou com o apoio da Junta
de Freguesia de Vilar da Veiga, Associação Lírio do
Gerês e do Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro, a quem aproveita desde já para agradecer.
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Outubro foi o mês internacional de Prevenção
de Cancro da Mama e a 30 de outubro
comemorou-se o Dia Nacional de Prevenção do
Cancro da Mama. Para assinalar as datas, o
Município de Terras de Bouro, através do Centro
Municipal de Valências, desenvolveu um conjunto
de atividades que visaram a sensibilização das
pessoas para esta problemática.
Foram distribuídos folhetos com informações
úteis sobre a doença e que procuram alertar a
população feminina para a importância da prática
do autoexame, realização de exames de diagnóstico
e realização de consultas médicas.
Na Sede do Centro Municipal de Valências, em
Moimenta, realizou-se um Workshop de Auto
Maquilhagem em parceria com a Die Apfel e com
a Perfumes & Companhia. No Pólo do Gerês do

Centro Municipal de Valências um Workshop de
Dança.

O Centro Municipal de Valências para
comemorar o Dia Mundial da Alimentação
Saudável preparou uma atividade em parceria
com a UCC e a CPCJ dirigida às crianças do 1.º
Ciclo do Agrupamento de Escolas com vista a
sensibilizar as crianças para os benefícios que
estão associados a uma alimentação completa,
equilibrada e variada.
Do programa constava uma apresentação
multimédia com o planeamento diário das refeições
que foi devidamente explicado às crianças pelo
Nutricionista do Centro Municipal de Valências.

Alunos da Escola de Música do Centro Municipal de Valências
Realizam Concerto Musical

“... A escola de
Música dinamizada
pelo Município de
Terras de Bouro
conta com 40
formandos que, no
Centro Municipal
de Valências de
Terras de Bouro,
põem em prática a
arte musical ...”

Para assinalar o Dia Mundial da Diabetes e alertar
a população para esta problemática, o Centro
Municipal de Valências organizou um concerto com
os alunos da sua Escola de Música, que mobilizou
várias dezenas de terrabourenses para assistir à
atuação destes prodigiosos alunos.
Este dia ficou marcado pela brilhante atuação dos
alunos que demonstraram o crescimento alcançado
desde a sua entrada para a escola de música. Claro
está que este sucesso se deve ao mérito do Professor
Luís Pinho que diariamente mobiliza todo o seu esforço
para transmitir aos alunos os seus conhecimentos e
dotes artísticos na área da música.
Não podemos deixar de expressar o nosso
agradecimento à participação especial do artista Nuno
Queirós que se deslocou ao nosso concelho para se
unir a nós nesta causa.
Aproveitamos ainda para deixar o nosso especial
agradecimento a todos os alunos e ao público em
geral, fundamentais para o êxito desta atividade.
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Sessão pública “Baixa Densidade. Alta Competitividade. Empreendedorismo
e Competitividade em Terras de Bouro” Realizada no Gerês
Sessão pública subordinada ao tema: “Baixa
Densidade. Alta Competitividade.
Empreendedorismo e Competitividade em Terras
de Bouro”, realizada no dia 15 de outubro de 2014,
no Auditório Prof. Emídio Ribeiro, no Centro de
Animação Termal do Gerês e que contou com
responsáveis da CIM Cávado, IEFP, BIC Minho e
ATAHCA.
Esta sessão pública propõs-se debater as
Políticas de Empreendedorismo e Competitividade
em Terras de Bouro (Território de Baixa Densidade
e Alta Competitividade), bem como apresentar
novos apoios à criação e melhoria de novos
negócios e empresas.

Jornadas Técnicas Sobre os Carvalhos Decorreu no Campo do Gerês
A ATAHCA, em parceria com o Município de
Terras de Bouro, a Associação de Compartes da
Freguesia de Campo do Gerês, a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, a Associação AMO
Portugal, a Ordem dos Biólogos e a Quercus

realizaram, nos dias 05 e 06 de dezembro, as II
JORNADAS TÉCNICAS SOBRE OS CARVALHOS no
Museu de Vilarinho da Furna no Campo do Gerês.
Tratou-se de um momento fundamental para
debater e valorizar o património natural.
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
EXECUÇÕES FISCAIS
Nos termos e para os efeitos previstos nas disposições combinadas dos arts. 7º n.º 2 e 88º
n.º 4 e 5 do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro (que aprova o Código de Procedimento
e Processo Tributário) e do artigo 35.º, n.º 2, alíneas a) e g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
e do artigo 15.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, delego na Técnica Superior Maria Fernanda
Lopes Correia Simões as competências próprias do Presidente da Câmara Municipal de Terras
de Bouro, enquanto órgão dirigente da administração tributária do Município, à qual caberá
exercer todas as funções legalmente previstas relativamente aos processos de execução fiscal
municipal a instaurar para cobrança das certidões de dívida emitidas, no âmbito do Serviço de
Execuções Fiscais criado por deliberação do Executivo Camarário de 02/12/2010.
O presente despacho revoga, com efeitos imediatos, o Despacho n.º 1282/2011, de 14 de
abril de 2011.
Presidente da Câmara Municipal
(Joaquim José Cracel Viana)

Centro Municipal de Valências Abre Pólo em Covide
Através de uma parceria com a Junta de Freguesia de Covide, o Centro Municipal de Valências
abriu, no dia 27 de janeiro, um novo Pólo em Covide, na Casa do Latim, que irá funcionar, nesta
fase inicial, às terças-feiras da parte da tarde, entre as 14:00 e as 17:00 horas.
Neste sentido, e consciente da dificuldade que muitos Munícipes têm em se deslocar até à
Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara irá passar a efetuar um atendimento de
proximidade aos munícipes quinzenalmente, às terças-feiras da parte da tarde, neste novo Pólo
do Centro Municipal de Valências.
Todas as terças-feiras, entre as 14 e 17 horas, estão disponíveis desde já os serviços de
enfermagem, como medição de tensão arterial, medição da glicémia, administração de injetáveis
ou outros serviços da área. Futuramente, outras valências como música, dança, preenchimento
de documentos, etc., estarão disponíveis para todos os munícipes.
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Paços do Concelho
28 de novembro de 2014
No passado dia 28 de novembro, a Assembleia
Municipal de Terras de Bouro realizou, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, a sua quinta e
última sessão ordinária de 2014.
No decorrer do período inicial da sessão,
registaram-se intervenções sobre variados
assuntos da vida do concelho, nomeadamente:
o atual estado dos cuidados de saúde em Terras
de Bouro e do que o município procura fazer para
minimizar essa situação, o balanço da Feira de S.
Martinho 2104 e das Comemorações dos 500
anos do Foral de Terras de Bouro, o estado das
obras na Piscina Municipal e no Bairro de Paradela
(ex-EDP), o Parque da Vila, o Centro Interpretativo
da Serra Amarela, a segurança rodoviária, o
turismo, entre outros.
Como é hábito e norma, todas as questões
apresentadas foram alvo de resposta por parte
do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim
Cracel Viana.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além
da apresentação usual da atividade das divisões
do Município por parte do Presidente da Câmara
Municipal, foram aprovadas, por unanimidade,
as seguintes propostas: valores para 2015 do IMI
(0,6%-0,3%), da Derrama (1,4%-0,2%), por
maioria, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(0,25%) e também por maioria a taxa do IRS
(5%,*) e ainda, por unanimidade, a constituição
da sociedade unipessoal da ADERE-PG. O
presidente da Junta de Freguesia de Moimenta
apresentou, de igual forma, uma proposta sobre
o atual estado de falta de médicos, enfermeiros

e assistentes no Centro de Saúde de Terras de
Bouro, documento que foi também aprovado por
unanimidade, sendo que, o senhor Manuel João
Sampaio Tibo, enquanto elemento da Assembleia
Municipal de Terras de Bouro, foi ainda designado,
por unanimidade, como representante do
Município no Conselho da Comunidade do
Agrupamento de Saúde ACES Cávado II – Gerês
/ Cabreira.
Por último, foram apresentadas as Grandes
Opções do Plano e Orçamento da Receita e da
Despesa para 2015, com um valor de 8.407.712,00
euros, sendo aprovadas por maioria com os votos
contra dos deputados da Coligação “Juntos por
Terras de Bouro”, do presidente da Junta de
Freguesia de Souto e do representante do MPT
– Partido da Terra.

Paços do Concelho

Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 20/2014 - 09 de outubro
de 2014

EDITAL N.º 21/2014 - 16 de outubro
de 2014

1ª. Deliberado concordar com o
relatório presente pela Técnica de
Ação Social, e apoiar a aquisição de
livros escolares e o pagamento das
refeições solicitado pela Srª. Ana Costa
Antunes para a sua educanda Maria
Clara Silva araújo a frequentar o 1º.
Ciclo do Ensino Básico;

1ª. Deliberado emitir parecer favorável
sobre o regime de turnos das
farmácias do Concelho para o ano de
2015;

2ª. Deliberado concordar com o
relatório presente pela Técnica de
Ação Social, e apoiar o pagamento da
CAF solicitado pela Srª. Isabel Maria
Cerqueira de Oliveira para a sua
educanda Beatriz Oliveira de Sousa a
frequentar o Centro Social de
Moimenta;
3ª. Deliberado deferir o pedido de
Isenção de Taxas formulado pela Junta
de Freguesia de Rio Caldo relativas ao
evento “Encontro Gerês Land Forest”;
4ª. Deliberado deferir o pedido de
Isenção de Taxas formulado pela Igreja
Evangélica Metodista de Valdosende
relativas ao evento “Festa das
Colheitas 2014”;
5ª. Deliberado deferir o pedido de
Isenção de Taxas formulado pela
Associação de Produtores Biológicos
de Terras de Bouro relativas ao evento
“Passeio Todo Terreno”.

2ª. Deliberado deferir o pedido de
Isenção de Taxas formulado pela
Comissão de Festas em honra da
Nossa Senhora do Rosário, em
Chorense;
3ª. Deliberado aprovar os preços para
a frequência das aulas da Escola de
Música do Centro Municipal de
Valências;
4ª. Deliberado aprovar a proposta para
a celebração de um acordo de
colaboração com as Freguesias da
Balança, Moimenta e Souto, relativa
a transportes escolares – vigilantes;
5ª. Deliberado aprovar a proposta de
Taxas do IMI para 2015 e remeter à
Assembleia Municipal para apreciação
e aprovação;
6ª. Deliberado aprovar a proposta
referente ao estabelecimento de uma
Taxa Municipal de Direitos de
Passagem (TMDP), para o ano de 2015
de 0,25% e remeter à Assembleia
Municipal para apreciação e
aprovação;
7ª. Deliberado aprovar por maioria
com votos contra dos vereadores da
oposição, a proposta de Participação
variável no IRS, para o ano de 2015
em 5% e remeter à Assembleia
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Municipal para apreciação e aprovação;

EDITAL N.º 24/2014 - 27 de novembro de 2014

8ª. Deliberado aprovar a proposta sobre o
lançamento de uma derrama de 1,4% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de imposto
sobre o rendimento das pessoas coletivas e 0,2%
para os sujeitos passivos com um volume de
negócios no ano anterior que não ultrapasse
150.000,00 € e remeter à Assembleia Municipal
para apreciação e aprovação.

1ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
Taxas formulado pela Comissão de Festas em
honra da Senhora da Imaculada Conceição no
Campo do Gerês;

EDITAL N.º 22/2014 - 30 de outubro de 2014

3ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
Taxas formulado pela Comissão de Festas em
honra do Senhor dos Bons Caminhos, em Vilar
da Veiga;

1ª. Deliberado aprovar por maioria, com o voto
contra dos vereadores da oposição, os
“Documentos Previsionais para o ano de 2015”
e submetê-los à aprovação da Assembleia
Municipal;
2ª. Deliberado emitir parecer favorável à
contratação de prestação de serviços de
avaliação, diagnóstico e intervenção em Terapia
da Fala;
3ª. Deliberado emitir parecer favorável à
contratação de prestação de serviços de
condução de viatura de transportes escolares.
EDITAL N.º 23/2014 - 13 de novembro de 2014
1ª. Deliberado aprovar o Regulamento da hasta
pública para arrendamento do Bar da Marina,
sito no Centro Náutico de Rio Caldo;
2ª. Foi dado conhecimento a todo o Executivo
da Ata da Praça – Arrematação em Hasta Pública
de viatura, pertença deste Município;
3ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente
da Câmara relativa aos prémios da corrida de
Cavalos da Feira de S. Martinho;
4ª. Deliberado aprovar a constituição de uma
sociedade unipessoal da Adere-PG e submetêla a aprovação da Assembleia Municipal.

2ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
Taxas formulado pela Comissão de Festas em
honra de Nossa Senhora do Amparo, em
Cabenco/Cibões;

4ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
Taxas formulado pela Comissão de Festas em
honra de Santa Luzia, em Rio Caldo.
EDITAL N.º 25/2014 - 11 de dezembro de 2014
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.000,00 € ao Grupo Desportivo, Recreativo e
Cultural da Juventude de Valdosende para
realização de um convívio com os emigrantes;
2ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
Taxas formulado pela Motoclube Serra do Gerês
para realização de um passeio de veículos
motorizados e concentração junto ao Núcleo
Museológico do Campo Gerês.
EDITAL N.º 26/2014 - 19 de dezembro de 2014
1ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
Taxas formulado pela Comissão de Festas em
honra de S. Silvestre em Freitas/Covide;
2ª. Deliberado emitir parecer favorável
vinculativo à celebração do contrato de
prestação de serviços de monitorização de aulas
de natação, ginástica localizada e hidroginástica.
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AS BRUXAS
Sabia que, em Vilarinho da Furna, existia uma figura altamente respeitada
por toda a população, o juíz de vintena da junta ou simplesmente zelador
que reunia periodicamente, todas as quintas-feiras, a assembleia ou câmara
legislativa composta de seis membros, “Os Seis”, que eram chamados pelo
toque de um búzio. Às reuniões assistiam ainda todos os chefes de família
do sexo masculino ou feminino, em caso de viuvez ou ausência do homem
por força maior. Presidida pelo zelador, a assembleia tratava dos assuntos
da vezeira e tinha ainda a incumbência de marcar os dias das segadas e das
vindimas. Quem faltasse injustificadamente pagava uma “condena” (multa).
Oliveira, Pontes (2014). Serra do Gerês (pp 116-117)

