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EDITORIAL
Esta revista municipal, relativa aos meses de
abril, maio e junho de 2013, será divulgada durante
o mês de agosto. Tempo de férias e de termos
entre nós os nossos familiares, amigos e
emigrantes, hoje cidadãos da Europa e do mundo.
Envio para todos os que regressam à nossa querida
terra para gozar as suas férias uma saudação de
estima e os votos de ótima estadia em Terras de
Bouro.
Para todos os Terrabourenses que trabalham,
durante o ano, noutras paragens, mais ou menos
longínquas, dirijo algumas palavras sobre as tarefas
que temos levado a cabo a favor do desenvolvimento do nosso concelho.
Apesar das restrições financeiras que o país
atravessa e das dificuldades que todos os
municípios vivem, concretizámos obras e tomámos
opções corretas de forma a melhorarmos a
qualidade de vida dos munícipes.
A nossa principal tarefa tem sido a criação de
emprego. Através de Contratos Emprego/Inserção
e de outras medidas de apoio ao emprego,
conseguimos empregar mais de 180 pessoas,
jovens e adultas.
Quanto às obras municipais, criámos e
concretizámos o Balcão Único de Atendimento aos

munícipes; colocámos um piso de relva sintética
e requalificámos o espaço envolvente e os
balneários do campo de futebol da Pereira, no
Gerês; concluímos as obras do pavilhão municipal
e da piscina municipal que abrirá em setembro;
construímos as casas mortuárias de Gondoriz,
Cibões e Santa Isabel do Monte; pavimentámos
cerca de 70 estradas e ruas municipais
(pavimentações em tapete betuminoso), das quais
destacamos a pavimentação entre a Adega do
Ramalho e a Vila do Gerês, a pavimentação da EM
para Gondoriz, Cibões e Brufe; a pavimentação da
EM entre Souto-Ribeira-Balança-Chorense; e a
pavimentação e o alargamento da EM entre o
Museu de Vilarinho da Furna e a entrada do Campo
do Gerês, todas com a devida pintura de
delimitação de tráfego.
Para melhorar a qualidade de vida dos
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munícipes, instalámos redes de água e de
saneamento no lugar da Igreja, em Souto; nos
lugares da Seara e de S. Pedro, em Rio Caldo; nos
lugares do Outeiro e das Cruzes, em Vilar; e no
lugar de Ervedeiros, em Carvalheira.
Procedemos a vários arranjos urbanísticos de
espaços públicos, dos quais destacamos o arranjo
dos jardins no concelho, a requalificação e
embelezamento da rotunda do Gerês, a
requalificação do largo do Alqueirão, em Vilar da
Veiga; os arranjos na freguesia de Sta. Isabel do
Monte (em parceria com a Junta de Freguesia); o
arranjo do Largo do Tanquinho, em Rio Caldo (em
parceria com a Junta de Freguesia); o arranjo do
Largo em Ervedeiros, em Carvalheira (em parceria
com a Junta de Freguesia); o arranjo urbanístico
da rua principal de Cortinhas, em Brufe; o arranjo
urbanístico no Chamadouro, em Valdosende
(pavimentações, passeios e construção de muros);
o arranjo da rua de acesso à Igreja em Gondoriz e
o arranjo do Largo da Igreja em Cibões.
Colaborámos nos arranjos de espaços públicos no
lugar da Ermida, Vilar da Veiga, em parceria com
a Comissão de Baldios e com a Associação Turística
local.
Concretizámos a modernização e interligação
dos serviços municipais, dinamizámos o Gabinete
de Apoio ao Agricultor, criámos o Gabinete de
Apoio às Juntas de Freguesia e o Gabinete de
Gestão da Qualidade dos Serviços Municipais.

Conseguimos manter em funcionamento o
Posto dos CTT na vila do Gerês e abrimos uma
delegação da Câmara Municipal em Rio Caldo,
onde o Presidente da Câmara, às terças-feiras,
atende os munícipes do Vale do Cávado.
Abrimos um novo posto de turismo na Vila do
Gerês, situado num local mais atraente e com
maior visibilidade; dinamizámos os postos de
turismo do Vale do Cávado ao colocarmos mais
funcionários e mantendo-os abertos todos os dias
da semana durante o verão.
Empenhámo-nos da preservação e no
engrandecimento da cultura, educação, património
e ambiente. Para isso, requalificámos
significativamente o Museu de Vilarinho da Furna
e abrimos ao público o Museu da Geira; publicámos
obras literárias e de estudo sobre o nosso concelho,
como Terras do Conto; Recordando o Prof. Emídio
Ribeiro; Terras de Bouro: cem anos de adversidades;
Memórias Geresianas; O Gerês: de Bouro a Barroso;
Contos Tradicionais – Terras de Bouro em textos e
contextos; Gerês – 10 Anos de Poesia; Senhor Jesus
do Monte das Mós. Criámos atividades de ocupação
de tempos livres para as crianças durante as férias
escolares para que os pais pudessem trabalhar,
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tanto no vale do Cávado como no vale do
Homem. Realizámos eventos culturais,
comemorativos, recreativos, desportivos, como a
Feira de S. Martinho, os Encontros de Coros de
Natal e Reis, Exposições, os Encontros de Tocadores
de Concertina e Cantares ao Desafio, as Festas
Concelhias, os Encontros da Pessoa Idosa, os
Encontros Nacionais de Poetas, as Comemorações
do Dia do Município (20 de Outubro), os Torneios
de Futsal.
Valorizámos a Ação Social, criando um novo
espaço para o Serviço de Ação Social Municipal;
prestámos inúmeros apoios sociais (habitação,
educação, combate contra a pobreza); participámos
em projetos para os mais idosos, como «Bem
Envelhecer» e «Envelhecer a Sorrir»; e criámos a
Loja Social, no âmbito do projeto «Município
Amigo».
Também apoiámos as instituições do concelho,
como a Banda Musical de Carvalheira, os
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, as
Delegações da Cruz Vermelha, os Centros Sociais
e Paroquiais e os Centros de Solidariedade Social,
os clubes Desportivos e as Associações Culturais
e Recreativas.

Assumimos a gestão financeira do nosso
município com rigor, assentando as nossas decisões
em dois pilares fundamentais: os fundos financeiros
disponíveis e a seleção criteriosa das obras mais
úteis ou necessárias. Apesar das restrições e
reduções significativas das transferências do
Orçamento do Estado para as autarquias, temos
conseguido executar obra, como deixei claro nos
parágrafos anteriores, e temos equilibrado as contas
do município, reduzindo significativamente as
dívidas tanto de curto prazo como de médio e
longo prazo. O nosso município é dos poucos
municípios portugueses que não precisa de
qualquer saneamento financeiro!
Todas as dificuldades exigem empenho e
determinação na sua superação. Vamos continuar
a trabalhar de forma empenhada e determinada
para dignificar o nosso concelho. Sempre foi esse
o nosso compromisso.
Termino com um forte abraço para todos os
Terrabourenses que nos visitam e se encontram
entre nós neste período de férias e desejo-lhes,
após o regresso aos locais onde trabalham, mais
um ano cheio de sucessos, saúde e felicidade.

» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal
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Centro Municipal de Valências de Apoio à Comunidade Terrabourense
O Centro Municipal de Valências proporcionou
este ano, pela primeira vez, o ATL de Verão às
crianças das freguesias do Vale do Homem.
Para acolher esta nova valência, o Centro
Municipal foi alvo de uma nova intervenção para
redefinição dos espaços que se materializou na
criação de três gabinetes para instalar os serviços
de Enfermagem, Quiromassagem (Massagem
Terapêutica e de Recuperação), Terapia da Fala e
Psicologia, deixando livre mais espaço para acolher
as crianças do ATL.
Importa relembrar que os serviços de
Enfermagem funcionam de segunda a sexta feira
nas instalações do Centro Municipal e encontramse atualmente a prestar serviços de enfermagem
nas IPSS´s concelhias que têm solicitado apoio
nesta área. As Sessões de Terapia da Fala, durante
as férias escolares, encontram-se em
funcionamento de segunda a sexta feira no Centro
Municipal. As consultas de Psicologia funcionam
às quartas feiras de manhã e dependem de prévia
marcação, e as sessões de Quiromassagem
funcionam de segunda a sexta feira, também
mediante prévia marcação.

ATL DE VERÃO 2013 NO CONCELHO
O ATL de Verão, em Moimenta, Rio Caldo, Gerês
e Valdosende, com cerca de 150 crianças inscritas,
arrancou no dia 17 de junho, tendo proporcionado
até ao momento variadíssimas atividades nas mais
diversas áreas, tais como: ateliers de ciências
experimentais; ateliers de artes plásticas; ateliers
de música/dança; ateliers de teatro; hora e ateliers
do conto; jogos lúdicos, desportivos, dramáticos,
de estratégia e tradicionais; atividades com as
IPSS`s do concelho; trilhos pedestres; visitas a
locais de interesse tais como Museus, Centros
Interpretativos; idas à piscina e ao rio; exibição de
filmes; projetos educativos; etc…
Das atividades mencionadas destacamos as
visitas quinzenais à piscina do Hotel Adelaide, sito
no Gerês, ao qual aproveitamos desde já para
agradecer toda a colaboração que tem prestado,
através da cedência daquele espaço para que as
nossas crianças possam desfrutar de agradáveis
momentos de lazer e convívio.

Numa das visitas ao exterior foi realizado o
Trilho Pedestre “Águia do Sarilhão” o que permitiu
às crianças um contacto privilegiado com as
paisagens ímpares, fauna e flora do nosso concelho
e simultaneamente incutir nas mesmas a
importância da prática do exercício físico, através
da realização desta caminhada.
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As crianças tiveram também oportunidade de
visitarem o Museu de Vilarinho da Furna e o Museu
da Geira e desta forma ficarem a conhecer um
pouco da nossa história e do modo de vida dos
nossos antepassados.

Como este Verão se tem caraterizado por dias
de intenso calor, têm sido frequentes as visitas das
crianças a locais mais refrescantes, como rios e
piscinas. Nestas visitas, para além de se
proporcionar às crianças a realização de atividades
aquáticas, pretende-se privilegiar o contacto com
a natureza e a sua sensibilização para as questões
ambientais.
Como o ATL de Verão do Concelho não pretende
apenas ser um local onde as crianças são colocadas
durante as férias de Verão, privilegiamos a
realização de atividades que promovam a interação
entre as crianças e destas com a população em
geral, transmitindo-lhes e incutindo-lhes, desta

forma, valores de ordem social e moral,
preparando-as para uma harmoniosa convivência
em sociedade. Assim, realizamos o primeiro
encontro desportivo de Boccia disputado entre os
idosos do Lar da Cruz Vermelha e as crianças do
ATL, o que permitiu criar uma dinâmica de
proximidade e intercâmbio de experiências e
conhecimentos entre estes dois grupos. Esta
atividade, a repetir muito em breve, para além de
possibilitar uma nova experiência para os
participantes da modalidade de Boccia, permitiu
também a vivência de momentos de bem-estar e
socialização entre os dois públicos envolvidos, as
crianças e os idosos.

No âmbito do projeto “Sensibilizar, Crescer e
Atuar II – 2013”, promovido pela GNR, CPCJ e o
Município de Terras de Bouro, foram realizadas
pelas crianças do ATL várias Ações de Sensibilização
na área da prevenção rodoviária, prevenção de
fogos florestais e sensibilização de comerciantes.
As crianças do ATL organizaram também um
almoço onde, para além dos petiscos, não faltou
alegria, entusiamo, muita animação e brincadeiras
bem divertidas.
Destacamos ainda a realização de um Workshop
de Pintura e Artes Decorativas organizado pelo
Centro Municipal em colaboração com três
maravilhosas artistas concelhias, as Senhoras Maria
Adelaide Regadas Machado de Sousa, Maria José

A Câmara Municipal procedeu
ao arranjo e embelezamento da
rotunda na entrada da vila do
Gerês. Os motivos ornamentais
dessa rotunda são uma réplica
da colunata Honório de Lima, a
água, o símbolo do concelho
(“cabrito montês”) e o símbolo
das 7 maravilhas naturais de
Portugal. Com esta intervenção,
a vila do Gerês ficou com uma
entrada que prestigia a sua
dimensão turística e termal.

Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 07/201 - 05 de abril de 2013:
1ª. Deliberado aprovar a prorrogação de estágio do Sr.
Serafim Fernandes, no âmbito do Regulamento de Apoio
a Estruturas Sociais Desfavorecidas;
2ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar a obra do
a l a rga m e n t o d e u m c a m i n h o p ú b l i c o n o
Cavacadouro/Moimenta, por transferência para a Junta
de Freguesia, no montante de 1.520,00 € + IVA;

subsídios atribuídos aos grupos que se deslocaram aos
Paços do Concelho para o Cantar dos Reis;
15ª. Deliberado aprovar a proposta referente à alteração
ao Mapa de Pessoal para 2013.
EDITAL N.º 08/2013 -19 de abril de 2013:
1ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Chorense o montante de 9.262,50 € + IVA para a obra
de pavimentação do caminho de Cabanelas;

3ª. Deliberado aprovar a obra de drenagem de águas
pluviais no lugar da Pedreirinha/Rio Caldo, por
transferência para a Junta de Freguesia, no montante
de 2.300,00 € + IVA;

2ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Cibões o montante de 8.000,00 € para várias intervenções
no âmbito da proteção civil;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 500,00
€ à Junta de Freguesia de Carvalheira, para limpeza e
manutenção de caminhos;

3ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Moimenta o montante de 1.735,00 € para a realização
de diversas atividades culturais;

5ª. Deliberado aprovar as obras de construção de um
muro de suporte no caminho de acesso à capela de
Travassos/Vilar e o arranjo de um caminho de acesso a
habitações no mesmo lugar, por transferência para a
Junta de Freguesia, no montante de 1.820,00 € + IVA;

4ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Valdosende o montante de 12.500,00 € + IVA para a
obra de estabilização de talude no lugar do Assento;

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 10.000,00
€ à Junta de Freguesia de Valdosende, para abertura,
limpeza e manutenção de diversos caminhos;
7ª. Deliberado aprovar a obra de pavimentação do
caminho do Casal/Chorense, por transferência para a
Junta de Freguesia, no montante de 22.603,21 € + IVA;
8ª. Deliberado aprovar a obra de construção de um
muro de suporte ao caminho em Chão-doPinheiro/Chamoim, por transferência para a Junta de
Freguesia, no montante de 3.150,00 € + IVA;
9ª. Deliberado aprovar a obra de construção e reposição
de acesso e vedações na estrada para Santa Cruz/Ribeira,
por transferência para a Junta de Freguesia, no montante
de 30.000,00 €;
10ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da
Câmara Municipal e atribuir um apoio financeiro de
576,64 € à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga para
execução de diversas obras;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.000,00
€ à Fundação Calcedónia/Covide, para diversas obras
e atividades;
12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 3.500,00
€ à Delegação da Cruz Vermelha de Rio Caldo, para
obras na sua sede;

5ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia do
Campo o montante de 16.400,00 € + IVA (50% do custo
da obra) para a 2ª. fase da requalificação do Largo do
Fijogo;
6ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Rio Caldo o montante de 3.000,00 € para várias
intervenções no âmbito da proteção civil;
7ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Vilar o montante de 1.200,00 € + IVA para limpeza e
arranjo de vários caminhos no âmbito da proteção civil;
8ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Vilar da Veiga o montante de 1.056,00 € para limpeza
e desobstrução de vários caminhos;
9ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
Vilar da Veiga o montante de 1.556,00 € para construção
de um muro no caminho da Portela do Fojo;
10ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de 1 lugar
de estacionamento na Vila do Gerês por seis meses (01
de maio a 31 de outubro/20123) ao Senhor Manuel
Augusto Fernandes Vale;
11ª. Deliberado aprovar a proposta referente à criação
de preços para as Aulas de Zumba e Dance Kid´s
disponibilizados pelo Centro Municipal de Valências de
Apoio à Comunidade Local de Terras de Bouro;
12ª. Deliberado aprovar a proposta de apoio à construção
de novos Centros Sociais do Concelho.

13ª. Deliberado por maioria aprovar os Documentos de
Prestação de Contas de 2012, com a abstenção dos
Senhores Vereadores do PSD;

EDITAL N.º 09/2013 - 03 de maio de 2013

14ª. Deliberado aprovar a proposta para ratificação dos

1ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de
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Valdosende o montante de 705,89 € para a conservação e limpeza de
caminhos;

à Junta de Freguesia de Chorense, para a reconstrução de um pontilhão
no ribeiro do Casal;

2ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Moimenta o
montante de 9.550,55 € + IVA para a instalação da rede de saneamento
no lugar da Costa (6.450,00 € para mão de obra e aluguer de
equipamento e 3.100,55 € para a aquisição de materiais);

7ª. Deliberado solicitar um orçamento à EDP para o prolongamento de
um ramal elétrico no lugar de Ervedeiros/Carvalheira;

3ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Moimenta o
montante de 3.000,00 € + IVA para a construção de um muro no Bairro
das Gordairas;
4ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia do Monte o montante
de 28.491,00 € + IVA para a obra de construção do pontão em Campos
Abades;
5ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia da Balança o montante
de 1.000,00 € + IVA para a construção de um muro de suporte de talude
no lugar de Água Levada;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de 250,00 €
à Associação de Estudantes da Escola E.B. 2 3/S de Rio Caldo para a
realização de várias atividades culturais e desportivas;

8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.936,00 € + IVA, ao
Grupo Desportivo Recreativo Cultural de Juventude de Valdosende,
para obras na sua sede;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.000,00 €, à Associação
de Tocadores Entre pontes, para o II Encontro de Tocadores de
concertinas de Rio Caldo;
10ª Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.000,00 €, à Comissão
de Festas de Stª. Eufémia do Gerês;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 5.000,00 € à Paróquia
de S. Tiago de Chamoim, para obras da Capela de Santa Luzia do lugar
de Frigueiras;
12ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas de ocupação de
via pública formulado pelo Circo Alves e ratificar a decisão do Presidente
da Câmara;

7ª. Deliberado atribuir ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da
Juventude de Valdosende um apoio financeiro no montante de 1.000,00
€ para a realização do 1º. Arraial Minhoto Concelhio;

13ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas à Comissão de
Festas em honra de Stª. Eufémia do Gerês;

8ª. Deliberado atribuir à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural
de Chorense um apoio financeiro no montante de 1.200,00 € para a
construção de um muro de suporte no recinto da sede da Associação;

14ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas à Associação Lírio
do Gerês relativas ao evento da “Subida da Vezeira” e ratificar a decisão
do Presidente da Câmara;

9ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas referente à licença
especial de ruído e ao funcionamento de bar para angariação de fundos,
formulado pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Terras de
Bouro;

15ª. Deliberado aprovar o contrato de comodato entre o Município de
Terras de Bouro e o Centro Social da Paróquia de Souto Relativo à
cedência da Escola Primária de Souto por um período de 15 anos;

6ª. Deliberado aprovar o protocolo de entre o Município de Terras de
Bouro e a EP – Estradas de Portugal, S.A., referente ao projeto “Aqua
Cávado”.

15ª. Deliberado aprovar a proposta de indemnização à família do Sr.
Domingos Manuel Correia dos Reis.
EDITAL N.º 11/2013 - dia 31 de maio de 2013:

EDITAL N.º 10/2013 - 17 de maio de 2013:
1ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos Vereadores do
PSD, concordar com o relatório da Técnica do Serviço de Ação Social e
Saúde, capeando um pedido apresentado pelo Sr. Manuel Joaquim
Fernandes Gonçalves, para atribuição de materiais para melhoria na
habitação onde irá morar, no montante de 5.000,00 € + IVA;
2ª. Deliberado concordar com o relatório da Técnica do Serviço de Ação
Social e Saúde, capeando um pedido apresentado pela Srª. Ana Costa
Antunes, para cedência de materiais para melhoria da sua habitação,
no montante de 382,35 € (IVA incluído);

1ª. Deliberado concordar com o relatório da Técnica da Divisão
Administrativa de Ação Social e Educação, e conceder um apoio em
materiais ao Sr. José Manuel Ferreira Teixeira, para a construção do
telhado na sua habitação, no montante de 940.95 € (IVA Inc);
2ª. Deliberado alterar o valor da renda mensal do Sr Agostinho Dias
Gonçalves, a residir numa habitação social do Município, para 109.03
€ a partir do mês de maio de 2013 e anular os juros de mora referentes
ao mês de maio de 2013;
3ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia do Monte o montante de
4.000,00 € + IVA para a abertura e arranjo de caminho de acesso ao
lugar da Seara;

3ª. Deliberado reduzir a taxa em 50% referente à licença de construção
de uma moradia apresentado pela Srª. Clementina Soares Gonçalves,
ao abrigo do Regulamento de incentivo à fixação de jovens no Concelho;

4ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga o montante
de 2.164,80 € para a construção de um muro no lugar de Pedrogo;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.250,00 €, à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga, para as comemorações do vigésimo segundo
aniversário da elevação do Gerês à categoria de Vila;

5ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Souto o montante de
2.849,80 € (IVA inc) para o alargamento de um caminho no lugar das
Lages;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 3.891,42 € (IVA incluído),
à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, para a construção de um muro
no caminho do meio de Chã da Ermida;

6ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Carvalheira o montante
de 24.656.00 € +IVA para a reconstrução de um troço da estrada
municipal entre esta freguesia e o Campo do Gerês;

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.160,14 € (IVA incluído),

7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à Associação “Lisonjear o
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Saber” da Ermida no montante de 7.500,00 € para as obras de
requalificação da Escola Primária em Centro de Dia;

Cultural, Desportiva e Recreativa de Chamoim para obras nas suas
instalações;

8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro ao Núcleo Rio Homem no
montante de 900,00 € + IVA para a realização do evento “Dia Mundial
da Criança e do Ambiente”;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.000,00 € à Associação
Desportiva, Recreativa e Cultural de Terras de Bouro para fins judiciários;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à BIKESERVICE no montante
de 3.000,00 € para a realização do evento “Gerês Granfondo Cycling
Road”;
10ª Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.500,00 €, ao Grupo
Trevo Alegre de Valdosende que representará o município num evento
musical na Inglaterra;
11ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas referentes ao processo
com as licenças do passeio e convívio de motard´s, solicitado pelo
Motoclub da Serra do Gerês;
12ª. Deliberado aprovar os critérios do Sistema da Industria Responsável;
13ª. Deliberado conceder parecer favorável à celebração de contrato de
prestação de serviços de enfermagem;
14ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração com a Junta de
Freguesia de Gondoriz, no âmbito da limpeza de espaços públicos e
conservação de jardins, que implica o apoio financeiro de 1.400,00 €
por mês, de junho a outubro de 2013;
15ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração com a Junta de
Freguesia de Chorense, no âmbito da limpeza de espaços públicos e
conservação de caminhos, que implica o apoio financeiro de 1.200,00
€ por mês, de junho a outubro de 2013;
16ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração com a Junta de
Freguesia de Cibões, no âmbito da limpeza de espaços públicos e
conservação de caminhos, que implica o apoio financeiro de 1.200,00
€ por mês, de junho a setembro de 2013;
17ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração ao protocolo de
colaboração com a Junta de Freguesia de Rio Caldo, no âmbito da
limpeza de espaços públicos, escolas e gestão e conservação de jardins
nas freguesias de Rio Caldo e Valdosende;
18ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração ao protocolo de
colaboração com a Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, para a
manutenção e limpeza de espaços municipais;
19ª. Deliberado aprovar a proposta de Regularização do Trânsito na
rua Eng. Lagrifa Mendes na vila do Gerês;
15ª. Deliberado aprovar a proposta de Alteração do Anexo ao
Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de
Terras de Bouro.
EDITAL N.º 12/2013 - 14 de junho de 2013:

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.000,00 € à Associação
Desportiva e Recreativa de Carvalheira para as comemorações do 1º.
Centenário do Monumento do Bom Jesus das Mós;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.000,00 € à Junta de
Freguesia de Rio Caldo para várias intervenções no âmbito da proteção
civil;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 3.934,00 € à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga para várias obras executadas na Freguesia;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.850,00 € à Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga para obras de construção do fontenário da
Chã da Ermida;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.935,00 € + IVA à Junta
de Freguesia de Valdosende para obras de requalificação do cemitério
do lugar do Assento;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.200,00 € + IVA à Junta
de Freguesia de Chamoim para obras da poça de Porta de Souto;
12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.888,02 € à Junta de
Freguesia de Souto para despesas com a limpeza e conservação de
valetas e caminhos;
13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.759,83 € à Junta de
Freguesia da Ribeira para despesas com a limpeza e conservação de
valetas e caminhos;
14ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.527,90 € à Junta de
Freguesia de Moimenta para despesas com a limpeza e conservação de
valetas e caminhos;
15ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.500,00 € ao Moto Club
da Serra do Gerês, para as atividades do encontro anual de motard´s;
16ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 250,00 € ao Moto Club
da Serra do Gerês, para a legalização da Associação;
17ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.400,00 € à Paróquia
de Santo António de Vilar da Veiga, para a aquisição de um móvel para
a Capela de Santa Marinha da Ermida;
18ª. Deliberado aprovar o regulamento para aluguer de terreno para
expositores e comerciantes durante as Festas concelhias;
19ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas referentes a cópias de
processo de obras ao Centro Social e Paroquial de Covide;
20ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas a organização do II
Festival Folclórico de Carvalheira;

1ª. Deliberado aprovar o orçamento das Festa Concelhias/2013;
2ª. Deliberado aprovar o apoio financeiro para o XVII Torneio de Futsal
Concelhio, no montante de 3.400,00 €;
3ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente de antecipar um apoio
financeiro de 1.000,00 € e aprovar um apoio financeiro global de 3.000,00
€ à Associação Turística da Aldeia Comunitária da Ermida para a 1ª.Feira
da Chanfana de Cabra;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.000,00 € à Associação

21ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas a organização do VIII
Encontro Nacional Patrol Aventura;
22ª. Deliberado aprovar a proposta de apoio na reparação de uma viatura
dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro;
23ª. Deliberado aprovar a proposta de Classificação da “Casa de Silvestre”
como Imóvel de Interesse Municipal.

De 8 a 14 de julho, decorreram as
comemorações do 1.º centenário da inauguração
e bênção solene da imagem do Sagrado Coração
de Jesus do Monte das Mós, em Carvalheira, Terras
de Bouro. Foi em 13 de julho de 1913 que o
monumento ao Bom Jesus das Mós foi
solenemente inaugurado.
Estas comemorações contaram com atos
religiosos, exposições, teatro, conferências,
concerto musical, apresentação e divulgação do
livro Senhor Jesus do Monte das Mós – Cem anos
de fé e devoção, editado pela Câmara Municipal
de Terras de Bouro, e de uma medalha
comemorativa do 1.º centenário da inauguração
do monumento.
Destacou-se também a grande participação das
pessoas em todas as atividades, quer da freguesia
de Carvalheira quer doutras localidades, que muito
dignificaram estas comemorações.
N o p róx i m o n ú m e ro d e s t a r e v i s t a
desenvolveremos este assunto.

