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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

Caras e Caros Terrabourenses,
Todos os anos na época de verão, o nosso concelho acolhe milhares de 
pessoas que nos procuram pelas nossas belezas naturais e culturais, 
para além das nossas inigualáveis iguarias gastronómicas.

Com o intuito de criarmos e melhorarmos as condições de vida da nossa 
população e de quem nos visita, continuamos a reivindicar junto do 
Poder Central as nossas dificuldades, mas sobretudo as nossas ideias 
para superar essas mesmas carências. Foi com este propósito que 
recebemos o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das 
Florestas, que apadrinhou um protocolo entre o Município de Terras 
de Bouro e a APA e também a Ministra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa que, para além de presidir à inauguração oficial do Parque 
da Vila de Terras de Bouro e à inauguração da 1ªfase da Ecovia do 
Homem, obteve também “in loco” a melhor perspetiva dos diversos pro-
jetos estruturais planeados para Terras de Bouro por este Executivo. A 
água e o saneamento, as melhorias das estradas concelhias, a conclusão 
da Via Homem/Lima e a criação de uma unidade de cuidados continua-
dos em Terras de Bouro, entre outros, foram matérias apresentadas por 
mim nesta visita como sendo alguns dos aspetos fundamentais para a 
melhoria de vida dos Terrabourenses.

E porque de trabalho e objetivos cumpridos falamos, fruto dos com-
promissos assumidos, inaugurámos o Centro Literário da Assureira e 
procedemos, neste período, à assinatura de vários contratos de emprei-
tadas, em particular a requalificação da praia do Alqueirão, a requali-
ficação do espaço de recreio e lazer de Vilar e de Gondoriz/Chamoim, 
a requalificação urbana das Termas da Moimenta e ainda à execução 
da empreitada de construção do Centro de Recolha Oficial Municipal.

A par das intervenções, não descuramos a nossa fundamental promo-
ção turística, fonte de promoção fulcral para o nosso concelho. Por 
isso promovemos e acolhemos múltiplas iniciativas (a Geira Romana, 
As Danças do Mundo, os programas televisivos na RTP1, SIC e Porto 
Canal) para assim continuar a dar uma maior visibilidade a Terras de 
Bouro. De igual modo, desenvolvemos campanhas de segurança, como a 
renovação e melhoria da sinalética dos caminhos de S. Bento e o “Gerês 
Seguro” que, desenvolvida por voluntários, alertou para vários perigos 
como os fogos florestais, o lixo, as quedas nas várias cascatas e áreas 

de proteção especial e de proteção total, para além de promover várias 
ações como a sensibilização de estacionamentos em locais proibidos e 
a circulação pedestre e automóvel.

Tivemos também as nossas Festas Concelhias e que bom foi rever os 
nossos imigrantes em pleno depois de quase três anos de pandemia e 
condicionalismos, com um programa recheado de animação e entre-
tenimento ao longo de quatro dias de salutar convívio e consciente 
devoção. De referir ainda e no mesmo âmbito, a aldeia da Ermida que 
nos “brindou” com mais uma Feira da Chanfana da Cabra.

A Cultura nunca sai dos nossos horizontes, a preservação e promoção 
dos nossos costumes e tradições, sejam de que índole forem, estão 
sempre presentes e daí a importância de termos agora um rico ar-
quivo digital, o AquaLibri, projeto da Rede Intermunicipal de Leitura 
Pública da CIM Cávado, desenvolvido com o apoio da Direção-Geral do 
Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) com o objetivo de disponibilizar 
digitalmente documentos que retratam a história e o devir das comu-
nidades dos seis municípios da Comunidade Intermunicipal do Cávado. 
E porque de tradições falamos, recebemos uma vez mais um desfile 
de modelos que apresentaram várias peças de vestuário elaboradas 
em linho artesanal, o projeto “Cultura para todos em Terras de Bouro” 
continua as suas atividades e a Escola de Música de Terras de Bouro 
retomou as suas aulas.

Aproveitando esta última referência, relembro o imprescindível 
investimento que fazemos no futuro dos jovens do nosso concelho ao 
atribuir bolsas de estudo para apoio à frequência no ensino superior, 
premiamos os alunos do Quadro de Mérito definido pelo Agrupamento 
de Terras de Bouro e comparticipamos os livros de fichas de trabalho 
complementares aos manuais escolares do 1º Ciclo, pois, como disse 
Immanuel Kant, filósofo alemão:

“O ser humano é aquilo que a educação faz dele”

Um Feliz Ano Novo de 2023 repleto de saúde, realizações familiares 
e profissionais!
Até breve!
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MINISTRA DA COESÃO 
TERRITORIAL VISITOU 
TERRAS DE BOURO

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vi-
sitou o nosso concelho no passado dia 9 de julho. Após 
uma calorosa receção de boas-vindas nos Paços do 
Concelho pelo Executivo Municipal e respetivas entida-
des convidadas, o Presidente do Município, Manuel Tibo 
apresentou à representante governamental diversos 
projetos estruturais planeados para Terras de Bouro. Foi 
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aproveitada a ocasião para dar a conhecer o quanto as condicionantes dificultam a 
implementação e o desenvolvimento de projetos no nosso concelho. De igual modo, 
foi referenciada a necessidade de obras no Parque Industrial da Balança, bem como 
a necessidade de criar o Parque Industrial do Beiral. De seguida, o Sr. Presidente 
evidenciou as lacunas existentes no concelho com a água e o saneamento, pedindo 
à Sr.ª Ministra maior investimento nas melhorias das estradas concelhias. Referiu 
ainda a importância da conclusão da Via Homem/Lima, explanou a necessidade de 
reordenar o trânsito na zona da albufeira da Caniçada e fundamentou a importância 
da criação de uma unidade de cuidados continuados em Terras de Bouro. Esta exposi-
ção mereceu à Ministra da Coesão Territorial, na sua intervenção, a melhor abertura 
e pretensão para a concretização dos investimentos a realizar no nosso território. 

Seguiu-se a inauguração oficial do Parque da Vila em Terras de Bouro e também a 
inauguração da Ecovia do Homem – 1ª fase, decorrendo, igualmente, um périplo por 
vários locais do Vale do Homem e ainda outras localizações de Terras de Bouro onde 
se perspetiva a implantação de novos projetos.
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No passado dia 11 de agosto, decorreu a assinatura da 
adjudicação da empreitada de “Requalificação da Praia 
do Alqueirão” entre a empresa REMATEPARCELA, 
UNIPESSOAL, LDA., estando presente o sócio-gerente e 
a Câmara Municipal de Terras de Bouro, representada 
pelo seu Presidente, Manuel Tibo.

Este ato permite um investimento na mesma área de 
cerca de 487.168,37 euros, com um prazo de execução 
de 180 dias.

A empreitada prevê a melhoria das acessibilidades e 
acesso à praia, a construção de passadiços e plataformas, 
a construção dos paramentos exteriores, construção de 
coberturas, construção de sanitários públicos, melhoria 
da iluminação pública entre outras intervenções.

ASSINATURA DO CONTRATO DA 
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO
DA PRAIA DO ALQUEIRÃO
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Decorreu no passado dia 20 de julho, nos Paços do 
Concelho, entre o Município de Terras de Bouro e a em-
presa CARLOS COSME – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, 
LDA a cerimónia oficial de assinatura do contrato de 
execução da empreitada para requalificação Espaço 
de recreio e lazer de Vilar, no âmbito do projeto para a  
Criação de Espaços de Apoio à Visitação.

Este ato permite um investimento na mesma área de 
cerca de 32.222,80 euros, valor sem IVA.

A obra tem por objetivo a requalificação da zona ribeiri-
nha da freguesia de Vilar para fins turísticos e de lazer.

ASSINATURA DO CONTRATO DA EMPREITADA 
ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DE VILAR
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Decorreu no passado dia 20 de julho, nos Paços do 
Concelho, entre o Município de Terras de Bouro e a em-
presa CARLOS COSME – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, 
LDA a cerimónia oficial de assinatura do contrato 
de execução da empreitada para a requalificação do 
Espaço de recreio e lazer de Gondoriz/Chamoim, no 
âmbito Criação de Espaços de Apoio à Visitação.

Este ato permite um investimento  na mesma área de 
cerca de 34.972,24 euros, valor sem IVA.

A obra tem por objetivo a requalificação da zona ribei-
rinha da freguesia de Chamoim para fins turísticos e 
de lazer.

ASSINATURA DO CONTRATO DA EMPREITADA
ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DE GONDORIZ/CHAMOIM 
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ASSINATURA DO CONTRATO 
DA EMPREITADA 
REQUALIFICAÇÃO URBANA 
DAS TERMAS DE MOIMENTA

Decorreu no passado dia 20 de julho, nos Paços do 
Concelho, entre o Município de Terras de Bouro e a em-
presa CARLOS COSME – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, 
LDA, a cerimónia oficial de assinatura do contrato de 
execução da empreitada – Requalificação urbana das 
Termas de Moimenta, no âmbito Criação de Espaços de 
Apoio à Visitação.

Este ato permite um investimento  na mesma área de 
cerca de 92,098,35 euros, sem IVA. 

A obra tem por objetivos a requalificação do espaço so-
brante adjacente e implementação de sinalética alusiva.
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CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE 
APOIO À VISITAÇÃO NO 
CENTRO INTERPRETATIVO 
DE VILARINHO DA FURNA

ASSINATURA DO CONTRATO DE 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA 
OFICIAL MUNICIPAL – 2ª FASE

Já se encontra em execução a requalificação do espaço 
exterior do Centro Interpretativo de Vilarinho da Furna 
NPA570, na freguesia de Campo do Gerês.

A obra tem por objetivos a melhoria de acessos e perma-
nência dos visitantes a esta área, com parqueamento de 
viaturas e usufruto do espaço envolvente com arranjos 
urbanísticos e implementação de espaços arborizados 
e iluminação.

Decorreu no passado dia 14 de julho, nos Paços do 
Concelho, entre o Município de Terras de Bouro e a 
empresa JOSÉ FIRMINO DA SILVA FERREIRA, LDª a ce-
rimónia oficial de assinatura do contrato de execução da 
empreitada de construção do Centro de Recolha Oficial 
Municipal (Canil Municipal de Terras de Bouro), 2ª Fase. 
Este ato permite um investimento de 132.609,83€, com 
exclusão do Imposto sobre o Valor Acrescentado com um 
prazo de execução global da empreitada de noventa dias.

De referir que a autarquia já concluiu a 1ª fase do Centro 
de Recolha Oficial Municipal cujo valor se cifrou nos 
80.054,63€.

Os centros de recolha oficiais, como o que Terras de 
Bouro terá em funcionamento muito em breve são assim 

fundamentais na possibilidade de conceder um caráter 
digno e edificante à vida dos canídeos.
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Foi perante uma numerosa plateia de autarcas, forças 
de segurança e individualidades religiosas, culturais e 
sociais, convidadas para o efeito, que o Salão Nobre dos 
Paços do Concelho acolheu, a 5 de julho, a cerimónia 
oficial de assinatura de renovação do Protocolo de 
Colaboração da equipa dos Sapadores dos Rios en-
tre o Município de Terras de Bouro e a APA (Agência 
Portuguesa do Ambiente).

SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS 
APADRINHOU PROTOCOLO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE 
TERRAS DE BOURO E A 
AGÊNCIA PORTUGUESA
DO AMBIENTE
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O momento ficou marcado pelas intervenções de agra-
decimento e reconhecimento por parte do Presidente 
da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, 
da Arquiteta Sandra Sarmento do ICNF e do Engenheiro 
Pimenta Machado da APA, que sublinharam, para além 
da excelente cooperação institucional, os trabalhos 
fundamentais da Equipa dos Sapadores dos Rios e das 
melhorias das condições de visitação, aspetos constan-
tes do protocolo, agora renovado. No âmbito deste docu-
mento e do projeto em causa, de realçar, igualmente, a 
intervenção do Engenheiro Pedro Teiga, grande impul-
sionador da reabilitação de rios e ribeiras e do projeto 
de criação dos Sapadores dos Rios.

Após a assinatura oficial do Protocolo, momento apa-
drinhado pelo Secretário de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e Ordenamento do Território,  
João Paulo Catarino, o mesmo encerrou a sessão, afir-
mando a sua satisfação ao constatar os resultados extre-
mamente positivos obtidos pelo Município de Terras de 
Bouro no seu território, através da concretização, entre 
outros, dos projetos previstos para as áreas dos rios e 
das florestas, fatores também importantes de criação de 
emprego, para além da óbvia preservação e conservação 
da Natureza.

Posteriormente, os presentes tiveram a oportunidade de 
se deslocarem até ao renovado Miradouro da Pedra Bela 
para verem, in loco, umas das intervenções no âmbito 
das obras de melhoria das condições de visitação.
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No dia 15 de julho teve lugar uma reunião de trabalho entre o Executivo Municipal, 
técnicos da autarquia e presidentes das juntas das freguesias abrangidas, para a 
apresentação do projeto de requalificação da estrada municipal que liga as fregue-
sias de Moimenta, Chorense, Balança, Ribeira e Souto, numa extensão de 6,8 kms. 

Após a exposição do plano na câmara municipal, foi realizada uma visita por vários 
locais da referida via, para se perceber, não só a verdadeira dimensão da interven-
ção, mas também para serem equacionadas possíveis modificações, nomeadamente, 
alargamentos e correções do traçado existente.

Esta é mais uma obra há muito ansiada pelas populações e que verá em breve “a 
luz do dia” com a câmara municipal a avançar com o concurso público. O município 
prossegue assim com a sua intenção e tarefa de proporcionar a todos os residentes 
e visitantes, as melhores e mais seguras condições de circulação e movimentação, 
sejam elas, profissionais ou de lazer.

APRESENTAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO
DA EM 536 ENTRE MOIMENTA, CHORENSE, 
BALANÇA, RIBEIRA E SOUTO COM VISITA 
AO TRAÇADO
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INAUGURAÇÃO DO PARQUE 
DA ASSUREIRA - BANCO DO 
RAMALHO 

Contando com a presença da Diretora Regional da 
Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra 
Sarmento, do representante da Agência Portuguesa 
do Ambiente, Pimenta Machado e do Presidente da 
Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, foi 
inaugurado a 19 de agosto, em Vilar da Veiga, o Parque 
da Assureira – Banco do Ramalho.

O Município de Terras de Bouro demonstra desta forma 
e mais uma vez a sua aposta no desenvolvimento cul-
tural, social, educativo e arquitetónico do nosso valioso 
património ao conseguir, em conjunto com o Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas do Norte, requali-
ficar esta área de entrada da Vila do Gerês que alberga 
o famoso e secular “Banco do Ramalho”. Foi assim recu-
perado um agradável e interessante espaço de lazer com 
jardins, mobiliário e iluminação adequados, bem como a 
musealização da Casa do Parque que agora possibilita 
aos visitantes contemplar as obras dos autores cuja ins-
piração surgiu na contemplação das paisagens do Gerês.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

No passado dia 8 de julho o Município de Terras de Bouro 
promoveu uma iniciativa inserida no projeto Terras de 
Bouro – Minho Tourism Design Experience e que cons-
titui o lançamento de um novo conceito de experiências 
turísticas focadas no turismo de wellness, criadas e 
desenvolvidas com o objetivo de capacitar a região de 
uma maior oferta turística, permitindo reforçar o vasto 
leque de opções já existentes.

Neste âmbito, estão a ser criadas novas experiências 
turísticas, assentes no conceito de wellness, um dos 
segmentos em crescimento a nível mundial. O turismo 
associado ao wellness e à Natureza é uma das principais 
tendências e vai ao encontro das características naturais 
e únicas deste território de Terras de Bouro e do Parque 
Nacional da Peneda-Gerês”, comentou Manuel Tibo, 
presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro.

A sessão de abertura do webinar ‘minH2O Wellness 
Experience’ contou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Terras de Bouro, à qual se seguiu 
a intervenção de Marta Salvador, Coordenadora de 
Inovação do NEST – Centro de Inovação do Turismo, que 
abordou o tema "A inovação ao serviço do Turismo".

O webinar contou ainda com os seguintes orado-
res: Sónia Almeida, administradora-delegada da 

'MINH2O WELLNESS EXPERIENCE’ FOI O TEMA DO 
WEBINAR PROMOVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

ADERE-Peneda-Gerês; Miguel Faria, vice-presidente 
da Associação Gerês Viver Turismo; Cristina Mendes, da 
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte; Joana 
Peixoto, coordenadora da Unidade de Planeamento 
Territorial da Comunidade Intermunicipal do Cávado; 
Nuno França, diretor de Incoming da Transalpino DMC 
Portugal; e Caroline Staedtler, psicoterapeuta e personal 
trainer. A moderação esteve a cargo de Victor Jorge, 
diretor do jornal Publituris."Experiências autênticas: o 
que procuram os turistas?" foi o tema da intervenção de 
Rui Barbosa Baptista, vice-presidente da Associação de 
Bloggers de Viagens Portugueses.

A sessão de encerramento ficou a cargo de Luís Pedro 
Martins, Presidente do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal.
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No âmbito da programação do Evento Geira Romana, 
promovido pelo Município de Terras de Bouro, foi rea-
lizada, a 2 de julho, a caminhada da Geira Via XXVIII.

Esta atividade, que percorreu a estrada da Geira, desde a 
Portela do Homem até ao Campo do Gerês, atravessando 
a Mata da Albergaria, contou com um número significa-
tivo de participantes que tiveram assim oportunidade de 
entrar em contacto com o que Terras de Bouro tem de 
melhor para oferecer: o Turismo de Natureza.

Ao longo do trilho os pedestrianistas tiveram a opor-
tunidade de ouvir explicações, quer sobre o contexto 
histórico e cultural da Geira, quer sobre a fauna e flora 
presente nesta Mata, Reserva Mundial da Biosfera e que 
é apelidada, de “Coração do Parque Nacional”.

MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO PROMOVEU 
A CAMINHADA “GEIRA 
ROMANA”

Um trilho único pela conjugação da beleza das paisagens 
com o património histórico, que deixou os participantes 
com vontade de regressar.

O Município continuará a apostar neste tipo de iniciativas 
que considera de extrema importância para promover e 
afirmar a candidatura da Geira Romana a Património da 
Humanidade na Comissão Nacional da UNESCO.
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Durante dois dias, 24 e 25 de setembro, a vila do Gerês encheu-se de entusiastas 
da natureza para assistirem à IIª Edição do IRIS – Festival de Imagem de Natureza 
do Gerês.

Sendo o Parque Nacional da Peneda-Gerês um local de eleição para os amantes da 
natureza, o Município de Terras de Bouro levou a cabo a 2ª edição deste festival, 
com o objetivo de divulgar a região e promover um produto turístico com enorme 
potencialidade, em particular, em épocas com taxas de ocupação turística mais 
baixas, ajudando, desta forma, ao combate da sazonalidade.

Na sessão de abertura, o vereador, António Cunha, lançou o desafio a todos os pre-
sentes, para que visitem o concelho de Terras de Bouro e partam à descoberta deste 
território, das suas paisagens deslumbrantes, das suas aldeias, da sua cultura, das 
suas tradições, da sua gastronomia e das suas gentes.

Concluiu, dizendo que esta é a região ideal para que, por momentos, abrandemos o 
nosso ritmo de vida e consigamos tempo para observar, apreciar e sentir.

VILA DO GERÊS ACOLHEU 2ªEDIÇÃO DO
IRIS - FESTIVAL DE IMAGEM DE NATUREZA 
DO GERÊS
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No auditório Professor Doutor Emídio Ribeiro, no 
Centro de Animação Turística do Gerês, decorreram, 
no sábado e domingo, oito palestras divididas em três 
painéis temáticos: Parque Nacional da Peneda-Gerês; 
Vida Selvagem e Paisagem Natural.

No primeiro painel, "PNPG", foi possível ouvir Júlio 
Marquez abordar a temática da segurança e da ética 
para quem pretende visitar e fotografar dentro do 
PNPG, uma área que esconde muito perigos e que 
requer enorme sensibilidade ambiental. Depois, foi a 
vez do João Ferreira mostrar a enorme diversidade de 
fauna existente nesse Parque, em particular, na Serra 
da Peneda. Este painel terminou com Ângelo Jesus 
apresentado o seu portefólio intimista com árvores e 
bosques fotografados na serra do Gerês.

A manhã de domingo foi preenchida com o painel, 
"Vida Selvagem". Naia Pascual veio mostrar a paixão 
pela fotografia animal, apresentado os seus projetos. 
Depois, Carlos Rio fez uma apresentação centrada na 
biodiversidade da mata de folhosas entre Fão e Apúlia, 
no Parque Natural do Litoral Norte.

O último painel, "Paisagem Natural" emocionou, verda-
deiramente, a plateia. Tiago Mateus apresentou os seus 
projetos “Office”; “Brume” e “Pinus Pinea” numa abor-
dagem muito intimista e poética, diluindo a fronteira 

entre a fotografia e o cinema. Seguiu-se o António Luís 
Campos, que veio apresentar o seu livro “Atlântida: 20 
anos de fotografia”. Com o título de “Natureza infor-
mal”, Ricardo Salvo terminou a sessão de palestras, 
exibindo um conjunto de trabalhos com conceitos 
visuais que só podem existir através da fotografia, 
contrariando em absoluto os princípios da fotografia 
documental.

Depois de dois dias tão intensos, não haveria melhor 
fora de terminar o festival do que com a entrega dos 
prémios do II Concurso de Fotografia Iris. Este ano com 
mais de 800 imagens submetidas a concurso.

Com uma fotografia de Vilarinho da Furna, Luís Afonso, 
arrecadou o primeiro prémio da categoria principal, 
"PNPG". Na categoria "Vida Selvagem", João Ferreira 
foi o vencedor e Cândido Moisés venceu a categoria 
“Paisagem Natural”. Poderá visualizar todas as fotogra-
fias premidas em https://www.iris.cm-terrasdebouro.
pt/edicao2022

O Sr. Presidente do Município de Terras de Bouro, 
Manuel Tibo, encerrou o festival, agradecendo a to-
dos os que ajudaram a que este evento fosse possível, 
mostrando a sua satisfação pelo sucesso do evento e 
convidando todos a estarem presentes no próximo ano, 
na IIIª Edição deste Festival.
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GERÊS SEGURO 
VOLUNTARIADO JOVEM 
PARA A NATUREZA E 
FLORESTAS

O projeto "Gerês Seguro" surgiu da necessidade de 
sensibilização dos turistas e visitantes que acorrem em 
grande número ao Parque Nacional da Peneda-Gerês. 
O objetivo passou por alertar o público para os vários 
perigos, entre eles, os fogos florestais, o próprio lixo, as 
quedas nas várias cascatas e áreas de proteção especial 
e de proteção total.

Sendo o território do Parque Nacional da Peneda Gerês 
um local especial de proteção, já que é o único Parque 
Nacional existente em Portugal, é, desde logo, por si só 
um argumento maior. Trata-se de um local de grande 
variedade florística, faunística e paisagística que pode 
ser, ao mesmo tempo e, nomeadamente, nos meses de 
verão, um local de grande pressão humana.

A ação da equipa do IPDJ desenvolveu-se na zona da 
Mata de Albergaria, reconhecida área como sendo o co-
ração do Parque Nacional, sendo que, a sensibilização 
converteu-se assim numa ação da maior importância.
A atuação foi coordenada pelo Município de Terras de 
Bouro e contou com o apoio orientado dos serviços do 
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. A 
equipa, constituída por sete jovens, teve oportunidade 
de acompanhar várias ações dos vigilantes do PNPG.

Foi com redobrada satisfação que o Município de Terras 
de Bouro registou o carácter bastante produtivo deste 
projeto que levou os intervenientes e o público em ge-
ral, a assimilar a importância de se cuidar e respeitar 
devidamente esta área protegida.
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RENOVAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO DOS 
CAMINHOS DE SÃO BENTO

A Câmara Municipal de Terras de Bouro mantém em 
curso intervenções de limpeza e remarcação dos tri-
lhos que contemplaram, desta vez, a renovação e me-
lhoria da sinalética dos caminhos de S. Bento nas zonas 
de Rio Caldo, Chamoim, Ribeira e Valdosende.

Ciente da importância que o turismo religioso e o tu-
rismo de natureza representam em Terras de Bouro, 
o município pretende que estes caminhos e trilhos 
continuem a proporcionar as melhores condições de 
segurança e se tornem apelativos no âmbito da envol-
vente natural e dos pontos de interesse que cada um 
oferece, de forma a melhorar a experiência religiosa 
e turística dos seus utilizadores.
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No sentido de promover Terras de Bouro, com especial 
destaque na época estival, em que somos visitados 
diariamente por milhares de turistas, o canal televisivo 
Porto Canal deslocou até nós, no passado dia 14 de ju-
lho, uma equipa de reportagem que teve oportunidade 
de entrevistar a vereadora Ana Genoveva Araújo.

A responsável municipal sublinhou a importância da 
divulgação e promoção das nossas potencialidades 
naturais que são um dos mais importantes fatores de 
desenvolvimento económico do concelho de Terras de 
Bouro.

PORTO CANAL GRAVA REPORTAGEM
NA PRAIA DE BAIRROS EM VILAR
DA VEIGA - TERRAS DE BOURO
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O programa da RTP “Férias Cá Dentro”, com apresen-
tação a cargo dos jornalistas João Pedro Vasconcelos e 
Joana Teles, foi emitido a 3 de agosto em direto da Praia 
do Alqueirão, em Vilar da Veiga. A emissão contou com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Tibo, que deu a conhecer as riquezas e potencialidades 
turísticas do nosso concelho. Participaram várias enti-
dades concelhias que puderam dar a conhecer os seus 
serviços.

A realização deste programa foi mais uma iniciativa 
levada a cabo pelo município na promoção turística do 
território junto do público nacional, neste caso através 
da RTP1 e do público internacional, através da RTP 
Internacional.

PROGRAMA DA RTP "FÉRIAS 
CÁ DENTRO" EM DIRETO DA 
PRAIA DO ALQUEIRÃO
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FESTAS CONCELHIAS
EM HONRA DE S. BRÁS 
ATRAÍRAM MILHARES
A TERRAS DE BOURO 

O Município de Terras de Bouro promoveu de 4 a 8 
de agosto mais uma edição das Festas Concelhias em 
Honra de S. Brás.

A sede do concelho foi palco de um programa recheado 
de animação e entretenimento ao longo de 4 dias com 
animação ao vivo efetuada por locutores de rádio, um 
espaço After Party com DJ´s, um festival folclórico, um 
cortejo etnográfico, atuação de bandas filarmónicas, 
feira franca, concurso de gado bovino, equino e corrida 
de cavalos, para além dos espetáculos com cabeças de 
cartaz como QUIM ROSCAS & ZECA ESTACIONÂNCIO, 
ANA MOURA, HÉLDER BAPTISTA E ANSELMO RALPH.

O município aproveita para agradecer a todos os 
expositores que se deslocaram ao concelho, às as-
sociações, instituições e juntas de freguesia que par-
ticiparam no cortejo, à Associação Humanitária dos 

TERRAS DE BOURO É CULTURA
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Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, à Proteção 
Civil Municipal, à Cruz Vermelha, à Guarda Nacional 
Republicana e aos patrocinadores oficias (Águas do 
Fastio, INTERMARCHÉ e a Caixa Agrícola) que contri-
buiram para o sucesso destas festividades.
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TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 14/2022 - 13 DE JULHO DE 2022

1. Presente para conhecimento o despacho dos 
Gabinetes da Ministra da Defesa Nacional, do 
Ministro da Administração Interna, da Ministra 
da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Ação 
Climática e da Ministra da Agricultura e da 
Alimentação que declara, a situação de contin-
gência entre as 00h00 de 11 de julho de 2022 
e as 23h59 de 15 de julho de 2022, para todo o 
território continental;

2. Presente para conhecimento a ata da praça 
para a concessão da exploração do Bar do Rio 
Homem;

3. Presente para conhecimento a ata da praça 
para concessão da exploração da Tenda – After 
Party – Festas Concelhias de 2022;

4. Deliberado, por unanimidade, ratificar a atri-
buição do apoio no montante de 3.500,00€ ao 
Moto Club Serra do Gerês, para comparticipação 
da realização da edição de 2022, do encontro 
anual de Motard’s, no Campo do Gerês;

5. Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio 
no montante de 1.000,00€ à Associação Nova 
Vida da Balança, para a realização da atividade 
“Caminhada com Cliks”;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 1.000,00€ ao Grupo Cultural, Desportivo 
e Recreativo de Rio Caldo, para compensação 
com as despesas incorridas com o funciona-
mento da Escola de Música do Município, nas 
suas instalações;

7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio de 1.105,00€ ao Agrupamento Pedra Bela, 
do Corpo Nacional de Escutas, para compar-
ticipação das despesas com a participação no 
Acampamento Nacional ACANAC 22; 

8. Deliberado, por unanimidade, ratificar a 
isenção do pagamento do passeio de barco com 
idosos proporcionado à AS Acolhimento Sénior;

9. Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
Protocolo de Colaboração Técnica com a Agência 
Portuguesa do Ambiente, para Intervenção de 
contenção de invasoras e estabilização das mar-
gens do Rio Homem;

10. Deliberado, por unanimidade, aprovar o 
Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Manuel 
Rodrigues da Fonseca e remeter à Assembleia 
Municipal;

11. Deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto 
de Pesar pelo falecimento do Sr. João Batista 
Marques de Sousa e remeter à Assembleia 
Municipal.

EDITAL N.º 15/2022 - 27 DE JULHO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta de abertura de Procedimento con-
cursal para contrato de trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado para um 
posto de trabalho da carreira e categoria de 
Assistente Operacional – atividade de cozinhei-
ro – Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para regulação do trânsito na Rua da Costa 
da Barca, no lugar de Paredes, freguesia de Rio 
Caldo;

3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de Regulação do trânsito na Rua e Largo 
da Piscina, no lugar de Paradela, freguesia de 
Valdosende;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para concessão de apoio a estudantes 
do ensino superior, relativos ao ano letivo de 
2021-2022;

5. Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
protocolo de Parceria celebrado com a Escola 
Profissional Amar Terras Verde, no âmbito da 
criação do Centro Tecnológico Especializado na 
área Industrial;

6. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento das atividades de Tempos Livres de 
Verão, a três crianças indicadas pela CPCJ de 
Terras de Bouro;

7. Deliberado, por unanimidade, ratificar a atri-
buição do apoio concedido à Srª Adelaide Abreu 
Moreira Garcia, no montante de 44,14€;

8. Deliberado, por unanimidade, ratificar a atri-
buição do apoio concedido à Srª Isabel Alzira 
Freitas Costa, no montante de 46,34€;

9. Deliberado, por unanimidade, ratificar a atri-
buição do apoio concedido à Srª Maria Teresa 
Pereira da Rocha, materializado no fornecimen-
to de eletrodomésticos, no montante de 480,00€;

10. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
renovação e atualização da renda do Sr. Filipe 
José Afonso Veríssimo;

11. Deliberado, por unanimidade, isentar o paga-
mento do passeio de barco na embarcação “Rio 
Caldo” à Casa do Povo de Vale do Cávado (IPSS), 
para os utentes daquela instituição;

12. Deliberado, por unanimidade, ratificar a 
isenção do pagamento na utilização do Auditório 
do Centro de Animação Turística do Gerês, a um 
grupo de Jovens;

EDITAL N.º 16/2022 - 17 DE AGOSTO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a minu-
ta de adenda ao protocolo de colaboração técnica 
“Fiscalização da Albufeira da Caniçada”, celebra-
do entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 
o Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P., o Município de Terras de Bouro e 
o Município de Vieira do Minho;

2. Deliberado, por unanimidade, isentar o pa-
gamento das taxas relativas à Licença Especial 
de Ruído, ao Grupo Desportivo, Recreativo e 
Cultural – Juventude de Valdosende, para o 
evento Torneio 24 horas de futebol de 5.

EDITAL N.º 17/2022 - 24 DE AGOSTO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a al-
teração ao Regulamento para a concessão de 
apoios a estudantes do ensino superior e sub-
metê-lo à Assembleia Municipal;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do protocolo a celebrar com a Plural 
Entertainement Portugal, S.A., que tem por obje-
to a gravação de episódios da telenovela “Festa é 
Festa”, no concelho de Terras de Bouro;

3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do protocolo a celebrar com a Escola 
Secundária de Vila Verde, que tem por objeto a 
criação de Centro Tecnológico Especializado na 
área de informática;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a minu-
ta de protocolo a celebrar com o Agrupamento 
de Escolas de Terras de Bouro, no âmbito da 
transferência de competências no domínio da 
educação;

5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para a atribuição das fichas de trabalho 
complementares aos manuais escolares do pri-
meiro ciclo do ensino básico;

6. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta relativa às refeições e transportes esco-
lares do Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 
e Atividades de Animação e de Apoio à Família 
do Pré-escolar;

13. Presente para conhecimento, um requeri-
mento em nome de Maria Inês Pereira da Rocha, 
invocando a prescrição de dívidas relativas a 
rendas de habitação social;

14. Presente para conhecimento, um requeri-
mento em nome de Rosa Rodrigues Fernandes, 
invocando a prescrição de dívidas relativas a 
rendas de habitação social.
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EDITAL N.º 18/2022 - 07 DE SETEMBRO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 6.000,00€ à Junta de Freguesia 
de Vilar da Veiga, para comparticipação das fes-
tividades em honra de Santa Eufémia do Gerês;

2. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 400,00€ à Junta de Freguesia 
da Balança, para comparticipação das tradicio-
nais festividades em honra de Nossa Senhora 
dos Milagres;

3. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 400,00€ à Junta de Freguesia 
de Gondoriz, para comparticipação das tradi-
cionais festividades em honra de São Mamede;

4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um 
apoio no valor de 1.000,00€ à Junta de Freguesia 
de Souto, para comparticipação das despesas 
com o concerto do grupo “Scolla Cantorum de 
Cedofeita”;

5. Presente para conhecimento a homologação 
da adesão do Município de Terras de Bouro à 
Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora.

EDITAL N.º 19/2022 - 21 DE SETEMBRO DE 2022

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para abertura de procedimento de con-
curso público para a empreitada de Rejeição de 
Águas Residuais;

7. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
proposta para estabelecimento de normas de 
funcionamento dos serviços educativos do 
Município – Estudo acompanhado; ATL; CAF; 
Atividades lúdicas;

8. Deliberado, por unanimidade, aprovar o 
pedido do Centro de Solidariedade Social de 
Valdosende, para a realização de um passeio de 
barco para as crianças que frequentam o CATL 
e para os idosos do Lar;

9. Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedi-
do do CLDS 4 GEIRA, para a cedência de 6 stands 
municipais, com montagem e desmontagem na 
Vila do Gerês;

10. Presente para conhecimento a informação 
relativa á desativação do Plano Municipal de 
emergência de Proteção Civil de Terras de Bouro;

11. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
Estratégia Local de habitação do Concelho 
de Terras de Bouro e remetê-la à Assembleia 
Municipal.

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a quar-
ta revisão aos documentos previsionais para o 
ano de 2022 e remeter à Assembleia Municipal;

3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para a criação de preços para a utiliza-
ção dos Pavilhões Gimnodesportivos da Vila de 
Terras de Bouro e de Rio Caldo;

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a minu-
ta do protocolo a celebrar com o Centro Social e 
Paroquial de Souto que tem por objetivo o esta-
belecimento dos termos e condições no sentido 
de garantir o transporte dos utentes do Centro 
de Atividades Ocupacionais de Souto (CAO);

5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo, a celebrar com a Junta de 
Freguesia de Moimenta, que tem por objetivo 
o estabelecimento dos termos e condições no 
sentido de garantir o transporte aos alunos para 
a escola EBS de Terras de Bouro e JI de Terras 
de Bouro;

6. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do protocolo, a celebrar com a Escola Amar 
Terra Verde, que tem por objetivo o estabeleci-
mento dos termos e condições no sentido de ga-
rantir o transporte aos alunos de Terras de Bouro 
para a Escola Profissional Amar Terra Verde;

7. Deliberado, por unanimidade, aprovar a minu-
ta do protocolo, a celebrar com o Agrupamento 
de Escolas de Terras de Bouro, que tem por ob-
jetivo o estabelecimento dos termos e condições 
no sentido de garantir o normal funcionamen-
to das Atividades de Animação e de Apoio às 
Famílias (AAAF);

8. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do Acordo de Cooperação, a celebrar com o 
Centro Social e Paroquial de Moimenta, que visa 
regular as condições relativas à participação no 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar;

9. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do Acordo de Cooperação, a celebrar com o 
Centro Social e Paroquial de Rio Caldo, que visa 
regular as condições relativas à participação 
no transporte e prolongamento do Pré-escolar 
e 1º ciclo;

10. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do protocolo, a celebrar com o Centro 
Social da Paróquia de Vilar da Veiga, e com o 
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, que 
tem por objetivo o estabelecimento dos termos e 
condições, no sentido de garantir o fornecimento 
de refeições e transporte escolar aos alunos da 
Escola Básica do Gerês (EB1 e JI), bem como ga-
rantir o transporte, quando necessário, de alunos 
para a Escola Básica de Rio Caldo;

11. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do protocolo, a celebrar com o Centro de 
Solidariedade de Valdosende, que tem por objeti-
vo o estabelecimento dos termos e condições no 
sentido de garantir o transporte escolar aos alu-
nos do 1º ciclo e Jardim de Infância de Rio Caldo;

12. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do protocolo, a celebrar com o Centro 
Social da Paroquia de Souto, que tem por obje-
tivo o estabelecimento dos termos e condições 
no sentido de garantir o transporte escolar aos 
alunos da freguesia de Souto para o Jardim de 
Infância de Moimenta e Centro Escolar;

13. Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Acordo de Cooperação, a celebrar 
com o Agrupamento de Escolas de Terras de 
Bouro e com o Centro Social e Paroquial de 
Chorense, que visa regular as condições relati-
vas à Participação do Centro Social e Paroquial 
de Chorense no Programa de Prolongamento, 
Refeições, Transporte e desenvolvimento da 
Educação Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico;

14. Deliberado, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do contrato, a celebrar com a Cooperativa 
Agrícola de Valdosende, CRL., tendo por vista 
eventual financiamento da obra de reconstrução 
e ampliação de edifício destinando a comércio e 
armazém de produtos agrícolas;

15. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para nomeação das conselheiras Interna e 
Externa para a Igualdade, bem como da Equipa 
para a Igualdade na Vida Local;

16. Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano 
Municipal para a Igualdade e Não discriminação 
do Município de Terras de Bouro|2022-2027 e 
remeter à Assembleia Municipal;

17. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de Regulamento da Feira-Mostra de S. Mar- 
tinho nas Terras do Gerês – 2022;

18. Deliberado, por unanimidade, retirar o ponto 
da ordem de trabalhos “Presente para ratificação 
a atribuição de passeio de barco aos utentes do 
CACI e SAD do Centro Social da Paróquia de 
Souro”, por não se ter realizado o passeio;

19. Presente para conhecimento um ofício 
da Junta de Freguesia de Rio Caldo, relativo 
à Cessão da posição contratual do edifício da 
extensão de saúde de Rio Caldo;

20. Deliberado, por unanimidade, aprovar a pro-
posta para anulação da deliberação de atribuição 
de apoio à Junta de Freguesia de Moimenta em 
reunião de 29/12/2022.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS 
DE BOURO APROVOU POR UNANIMI-
DADE ESTRATÉGIA PARA HABITAÇÃO 
EM TERRAS DE BOURO

No dia 24 de setembro, o Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, acolheu a quarta ses-
são ordinária deste ano da assembleia 
municipal. A sessão ficou marcada pela 
apresentação pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Manuel Tibo, das obras em 
curso, projetos e candidaturas em anda-
mento, nomeadamente, a requalificação 
da EM 536 entre Moimenta/Chorense/ 
Balança/Ribeira e Souto, o projeto da 
Eficiência Energética para edifícios mu-
nicipais e sedes das juntas de freguesia; 
a Ecovia de Souto em fase de concurso 
no valor de 400.000, euros e a apresenta-
ção da Estratégia Local de Habitação no 
Município de Terras de Bouro que terá por 
objetivos os seguintes pontos:

• Assegurar o Acesso a uma Habitação 
Condigna de Todas as Famílias do 
Concelho;

• Estimular a Reabilitação Urbana e 
Habitacional;

• Apostar na Habitação para Promover o 
Desenvolvimento e a Qualidade de Vida.

As deliberações constantes da ordem de 
trabalhos foram as seguintes:

1. Apreciação da atividade do Município, 
bem como da situação financeira do mes-
mo, nos termos definidos na alínea c) do 
n.º 2, do art.º 25, do Decreto-Lei nº75 / 
2013 de 12 de setembro;
Dada a conhecer;

2. Análise e votação da Estratégia Local 
de Habitação do Concelho de Terras de 
Bouro;
Aprovada por unanimidade;

3. Análise e votação da quarta revisão 
aos documentos previsionais de 2022; 
Aprovada por maioria com uma abstenção 
do Partido Socialista;
4. Análise e votação da alteração ao 
Regulamento Municipal para conces-
são de apoio a Estudantes do Ensino 
Superior;
Aprovada por maioria com um voto contra 
do Partido Socialista;

5. Análise e votação do Plano Municipal 
para a Igualdade e Não Discriminação 
do Município de Terras de Bouro 
– 2022/2027;
Aprovado por unanimidade:

6. Análise e votação da Proposta de 
Criação do Conselho Municipal de 
Educação ;
Aprovada por unanimidade;

7.Voto de Pesar - Manuel Rodrigues da 
Fonseca;
Aprovado por unanimidade e consignado 
o respetivo Minuto de Silêncio;

8.Voto de pesar - João Batista Marques 
de Sousa;
Aprovado por unanimidade e consignado 
o respetivo Minuto de Silêncio.
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GEIRA ROMANA ANIMOU 
FIM DE SEMANA EM 
TERRAS DE BOURO

O enriquecimento cultural de todos os que visitaram 
a sede do concelho nos dias 1, 2 e 3 de julho, foi por 
demais evidente no sucesso que marcou a realiza-
ção do evento “Geira Romana”. Ao longo dos três dias 
a participação e adesão às múltiplas atividades do 
“Mundo Romano”, tão bem representadas no recinto e 
complementadas com a realização de uma caminhada 
temática, foram fundamentais para que tenha ficado a 
certeza de nova edição no próximo ano. 

O nosso especial agradecimento ao Agrupamento de 
Escolas e também a quem participou na organização e 
dinamização do Mercado Romano, nomeadamente, aos 
expositores, sempre relevantes nos eventos culturais 
e sociais que o Município de Terras de Bouro promove 
no sentido de dinamizar a economia local e fomentar 
o Turismo, fator decisivo do desenvolvimento do nosso 
concelho.
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Na sequência da assembleia municipal de 24 de setem-
bro, os deputados municipais e membros das juntas de 
freguesia convidados para o efeito, realizaram durante 
este dia uma jornada pelo nosso território que se destinou 
a constatar o desenvolvimento de obras em curso e locais 
com projetos anunciados. Assim, os presentes puderam 

VISITA ITINERANTE DOS DESPUTADOS 
MUNICIPAIS A OBRAS NO CONCELHO

constatar, entre outros, a requalificação da estrada 
Moimenta/Brufe e do Santuário do Bom Jesus das Mós, 
o estado de construção do Núcleo de Apoio à Visitação de 
Vilarinho da Furna, a obra do Canil Municipal e o que se 
projeta para a intervenção no Centro Interpretativo do 
Garrano e Miradouros.
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PROJETO CULTURA PARA 
TODOS TERRAS DE BOURO – 
ANIMOU A VILA DO GERÊS 
COM ESPETÁCULO "DANÇA
NA VILA" 

Incluído na animação de verão da Vila do Gerês, o 
Município de Terras de Bouro, através do projeto finan-
ciado "Cultura para Todos em Terras de Bouro”, propor-
cionou mais um espetáculo, desta vez intitulado "Danças 
do Mundo". O evento decorreu na Praceta Honório de 
Lima, na Vila do Gerês e contou com a participação de 
artistas (nacionais e internacionais) premiados em vá-
rios campeonatos de dança nacionais e internacionais.

Além desse espetáculo, foram ainda vivenciados mais 
dois momentos de animação de dança na rua que servi-
ram como meio de integração junto da população.

De relembrar que o projeto “Cultura Para Todos – Terras 
de Bouro”, é um plano de inclusão social que visa a "pro-
moção da arte", cultura, dança e desporto como meio de 
integração junto da população.
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CANAL TELEVISIVO SIC 
DIVULGA TRADIÇÃO DAS 
“TOALHAS DE ÁGUA ÀS MÃOS” 
EM TERRAS DE BOURO

A convite da SIC e para o programa OLHÁ FESTA, dos 
jornalistas Joana Latino e Nuno Pereira que, de Norte 
a Sul, mostram os costumes e tradições de Portugal, 
surgiu a oportunidade de dar a conhecer “As toalhas 
de água às mãos” pelo Grupo de Artes & Ideias de Rio 
Caldo. O Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna foi o 
local escolhido para expor as toalhas e falar sobre a sua 
história. Neste âmbito, no dia 5 de julho, uma equipa 
de reportagem realizou filmagens em Terras de Bouro.

Em representação do Grupo Artes e ideias, a Prof.ª 
Filomena Araújo procedeu à apresentação de todo o 
trabalho realizado pelo grupo, bem como todas as ca-
racterísticas desta tradição, explicando o detalhe de 
cada toalha e salientando a importância e valor em dar 
continuidade a este legado cultural tão valioso. Referiu, 
ainda, todos os outros trabalhos de artesanato que este 
grupo executa, que o fazem por gosto à cultura, de modo 
que a mesma perdure no tempo.
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AQUALIBRI - BIBLIOTECA DIGITAL
DO CÁVADO APRESENTADO EM
TERRAS DE BOURO 

www.aqualibri.cimcavado.pt 

O salão nobre do Município de Terras de Bouro acolheu, 
a 30 de setembro, a apresentação pública da AquaLibri 
– Biblioteca Digital do Cávado. A sessão foi presidida 
pela vereadora da Cultura, Ana Genoveva Araújo que 
não só agradeceu a presença de todos, como sublinhou 
a importância da disponibilidade de todos os autores, 
alguns deles presentes na sessão, para a criação desta 
estrutura digital, enquanto ferramenta de trabalho e 
de divulgação cultural, de um rico e vasto património 
documental que é comum aos concelhos do Cávado. Esta 
cerimónia contou, ainda, com um momento musical 
pela Escola de Música de Terras de Bouro, a quem dei-
xamos os nossos reconhecidos agradecimentos.

A AquaLibri é um projeto da Rede Intermunicipal de 
Leitura Pública da CIM Cávado, desenvolvido com o 
apoio da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas 
(DGLAB) com o objetivo de disponibilizar digitalmen-
te documentos que retratam a história e o devir das 
comunidades dos seis municípios da Comunidade 
Intermunicipal do Cávado, incluindo livros antigos, 
coleções de jornais, fotografias, postais, manuscritos ou 
filmes. Na comunidade "Município de Terras de Bouro", 
os Terrabourenses encontrarão, a título de exemplo o 
jornal, "O Geresão", fotografias da fauna, flora e patri-
mónio do concelho, monografias locais e muitos outros 
documentos de valor concelhio e nacional.
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No fim de semana de 24 e 25 de setembro, a Aldeia 
Comunitária da Ermida promoveu mais uma edição da 
Feira da Chanfana da Cabra. Ao longo de dois dias muitos 
foram aqueles que se deslocaram ao local da feira para 
degustar esta preciosa iguaria, proveniente dos deslum-
brantes montes da Serra do Gerês.

O evento, que teve ainda momentos musicais, uma 
caminhada e uma “chega de bois”, foi organizado pela 
ATACE (Associação de Turismo da Aldeia Comunitária 
da Ermida) e contou com o apoio do Município de Terras 
de Bouro.

ALDEIA COMUNITÁRIA DA 
ERMIDA PROMOVEU FEIRA 
DA CHANFANA DA CABRA
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Realizou-se no dia 9 de julho, no Museu da Geira, em 
Campo do Gerês, um desfile de modelos que apresen-
taram várias peças de vestuário elaboradas em linho 
artesanal.

O Município de Terras de Bouro, esteve representado 
pela vereadora da Cultura, que deu as boas vindas, 
fazendo um enquadramento do projeto, tendo sido 
acompanhada pelo representante da AFURNA, Manuel 
Antunes, por Luciana Castelli da OMINI e pela respon-
sável da EDP envolvida neste projeto, Helena Gomes. A 
coleção “Ousadia “resultou da parceria com a Escola de 
Moda do Porto e a Associação AFURNA, com o apoio do 
Município de Terras de Bouro e incluiu peças de roupa, 

MUSEU DA GEIRA
ACOLHEU DESFILE
DE PEÇAS DE LINHO

jóias “bio jóias”, acessórios de moda, bonecas e toalhas de 
mesa criadas a partir da recuperação do processo artesa-
nal do linho, o principal desígnio da iniciativa em curso.

Este projeto, de recuperação do linho artesanal, foi um 
dos vencedores do Programa EDP “Tradições 2021”, 
que concede apoio às tradições populares e permite a 
recuperação de práticas ancestrais que se encontrem 
em desaparecimento.
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O Município de Terras de Bouro desenvolveu mais uma 
ação de cariz social e cultural, no âmbito do projeto 
“Cultura para todos em Terras de Bouro”, ao proporcio-
nar, no Centro de Solidariedade Social de Valdosende, 
uma atividade musical da responsabilidade do Rancho 
Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de 
Paradela - Valdosende.

A vereadora do Município de Terras de Bouro, Ana 
Genoveva Araújo, sempre presente nas atividades, para 
além dos agradecimentos ao Rancho Folclórico, relem-
brou a importância deste projeto junto dos utentes dos 
lares, também como forma de levar alegria e cultura 
popular a estas instituições, além de incrementar a 
autoestima dos públicos-alvo, pessoas idosas na gene-
ralidade e pessoas com deficiência institucionalizadas.

Estas sessões de dinamização de práticas artísticas e 
culturais irão prosseguir com diversas atividades junto 
da população institucionalizada em centros de dia, 
centros de convívio e lares de Terras de Bouro.

PROJETO "CULTURA 
PARA TODOS EM 
TERRAS DE BOURO" 
COM ATIVIDADE EM 
VALDOSENDE
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O Município de Terras de Bouro, representado pela ve-
readora, Ana Genoveva Araújo, esteve presente na apre-
sentação da prova BRAGA CUP, no passado dia 4 de julho.

Na sequência do protocolo entre o Município de Terras 
de Bouro e a Associação Metrópole Talentosa de Braga 
Portugal, BRAGA CUP, que se compromete a fazer divul-
gação com o objetivo de incentivar a promoção turística 
do concelho de Terras de Bouro. Esta é uma aposta em 
iniciativas que favorecem a promoção turística do terri-
tório e que fomentam o intercâmbio social e desportivo 
com vista a potenciar e dinamizar a economia da região.

MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO PRESENTE NA 
APRESENTAÇÃO DA
BRAGA CUP

TERRAS DE BOURO É DESPORTO
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE 
BOURO ATRIBUIU BOLSAS 
DE ESTUDO PARA O ENSINO 
SUPERIOR

A Câmara Municipal de Terras de Bouro promoveu a 8 de 
julho uma cerimónia de atribuição da “Bolsa de Estudo” 
para apoio à frequência no ensino superior.

Contando com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, da Vereadora 
da Educação, Ana Genoveva Araújo e do Vereador 
Municipal, António Cunha, o município contemplou 
117 jovens do concelho com esta bolsa.

O Município atribui esta bolsa a todos os jovens que fre-
quentem o ensino superior, desde que tenham residência 
no concelho há, pelo menos, dois anos e tenham obtido 
aproveitamento escolar.

Esta bolsa representa para o município um investi-
mento superior a 67 mil euros. O Presidente da Câmara 
Municipal realçou a importância que esta bolsa pode ter 
no apoio às despesas familiares inerentes à frequência 
do ensino superior, contribuindo para que os jovens do 
nosso concelho prossigam a sua vida académica. 

Na sociedade do conhecimento em que vivemos, o 
Município de Terras de Bouro acredita que este investi-
mento da educação e na valorização das qualificações dos 
seus jovens é um fator fundamental de desenvolvimento 
e de redução dos constrangimentos da interioridade. 

TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO
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CERIMÓNIA DE 
ENTREGA DE PRÉMIOS 
DE MÉRITO ESCOLAR

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, pelo tercei-
ro ano consecutivo, com o patrocínio da SABSEG e 
apoio do Crédito Agrícola, decidiu premiar os alunos 
do Quadro de Mérito definido pelo Agrupamento de 
Terras de Bouro.

A cerimónia decorreu a 7 de julho, na Praça do Município 
e contou com a presença do presidente da Câmara 
Municipal, Manuel Tibo, da vereadora da Educação, 
Ana Genoveva Araújo e a diretora do Agrupamento de 
Escolas de Terras de Bouro, Virgínia Gomes sendo atri-
buído um cheque individual no valor de 100 euros aos 
101 alunos premiados.

Um agradecimento especial à Francisca Antunes que 
abrilhantou a cerimónia com três momentos musicais.

O Executivo Municipal, ciente que a Educação é um dos 
pilares basilares para o desenvolvimento das socieda-
des, pretende colaborar, afincadamente, na construção 
de um modelo de estímulo, tendo o Prémio de Mérito 
Escolar de Terras de Bouro como grande objetivo in-
centivar o desempenho escolar nos seus vários níveis e 
premiar a cultura do mérito escolar, para que as crian-
ças e jovens sintam a importância da aprendizagem.

Os representantes do município expressaram as mais 
sinceras felicitações pela dedicação e empenho esco-
lar demonstrado pelos nossos alunos no ano letivo de 
2020/2021.
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A Câmara Municipal de Terras de Bouro levou ao co-
nhecimento dos pais e encarregados de educação que 
iria novamente comparticipar os livros de fichas de 
trabalho complementares aos manuais escolares do 
1º Ciclo. 

Assim e numa tentativa de redução dos elevados custos 
de educação para as famílias, a Câmara Municipal de 
Terras de Bouro comparticipou na íntegra, para o ano 
letivo de 2022/2023, os livros de Fichas de Trabalho 
complementares, adotados pelo Agrupamento de 
Escolas de Terras de Bouro, a todos os alunos que se 
encontrem a frequentar o 1º ciclo do ensino básico no 
concelho de Terras de Bouro, independentemente do 
seu escalonamento em termos de Ação Social Escolar.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO COMPARTICIPA FICHAS DE 
TRABALHO COMPLEMENTARES AOS 
MANUAIS ESCOLARES DO 1º CICLO
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À semelhança de anos anteriores, a Irmandade de 
São Bento da Porta Aberta convidou as várias ATL do 
concelho de Terras de Bouro para participarem numa 
atividade que integra o 1º dia do programa da romaria 
em honra de São Bento da Porta Aberta.

Este ano, o desafio lançado a várias ATL do concelho: 
Rio Caldo, Gerês, Moimenta e Valdosende, foi o de pin-
tarem medalhas de S. Bento, previamente oferecidas 
pela Irmandade, instruídas por São Gregório Magno, 
dando asas à imaginação no que concerne à pintura 
das mesmas.

No evento esteve presente a Vereadora da Educação e da 
Cultura, que na sua intervenção para além de agradecer 
o convite da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, com 
a qual a Câmara Municipal tem a honra de colaborar, 
dirigiu-se aos meninos presentes fazendo referência 
à importância do São Bento enquanto Padroeiro da 
Europa.

O evento contou, ainda, com a presença de Sr. Padre 
António Lopes Loureiro, Reitor do Santuário do São 
Bento da Porta Aberta e Pároco da freguesia de Rio 
Caldo e da Sra. Profª Filomena Araújo, membro da 
Direção da Irmandade de São Bento da Porta Aberta.

CRIANÇAS DAS ATL DE TERRAS
DE BOURO PINTAM MEDALHAS DE
S. BENTO DA PORTA ABERTA



46 | TERRAS DE BOURO

SERVIÇOS EDUCATIVOS DO MUNICÍPIO
DE TERRAS DE BOURO DINAMIZARAM
ATL DE VERÃO

O Município de Terras de Bouro, através dos Serviços Educativos, promoveu as ATL 
das Férias de Verão 2022 para todas as crianças com idades compreendidas entre 
os 3 e os 12 anos de idade. As ATL foram dinamizadas em Moimenta, Rio Caldo e no 
Gerês, tendo participado 166 crianças. 

Colaboraram também outras entidades, como a CPCJ de Terras de Bouro, através da 
implementação do projeto “Sensibilizar, Crescer e Atuar XI”, realizado em parceria 
com a GNR – Serviço de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, a UCC de 
Terras de Bouro e a equipa do CLDS 4GEIRA. 

No dia 2 de setembro, foi realizada a Festa de Encerramento das ATL, no Núcleo 
Museológico do Campo do Gerês, onde a Guarda Nacional Republicana, a Unidade 
do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro e o Palhaço Batatinha dinamizaram 
atividades. A vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Ana Genoveva Araújo dirigiu al-
gumas palavras alusivas à forma como decorreram as ATL, agradecendo o empenho 
de todos os envolvidos, tendo entregue, juntamente com os monitores, um diploma 
e uma medalha a cada criança. 
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A Equipa do CLDS 4GEIRA promoveu o programa de 
atividades designado “Férias em Ação!”, à semelhança 
do que aconteceu nos anos transatos. Este programa 
tem como objetivos promover ações de mobilização das 
crianças e jovens, promover estilos de vida saudáveis e 
a integração na comunidade, nomeadamente, através 
da participação em ações no domínio da saúde, do 
desporto, da cultura e da educação para uma cidadania 
plena. A participação nas atividades foi gratuita e os 
destinatários foram jovens com idades compreendidas 
entre os 12 e 16 anos, nas semanas de 25 a 29 de julho - 
Programa de Atividades em Moimenta, e de 16 a 19 de 
agosto - Programa de Atividades no Gerês.

CLDS 4GEIRA PROMOVEU 
PROGRAMA DE ATIVIDADES 
“FÉRIAS EM AÇÃO!”
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
CADASTRAL SIMPLIFICADA
DO CÁVADO | SICS CÁVADO

Assinalou-se a 5 de setembro o primeiro ano de aber-
tura ao público dos seis balcões BUPI - Balcão Único do 
Prédio na NUTS III Cávado, no âmbito do projeto SICS 
Cávado - Sistema de Informação Cadastral Simplificado 
do Cávado. Trata-se de uma operação de grande impor-
tância que tem como objetivo principal possibilitar aos 
proprietários identificarem e registarem, gratuitamen-
te, as suas parcelas de terrenos rústicos e mistos.

O registo dos prédios rústicos e mistos pode ser efe-
tuado online, ou fisicamente num dos vários balcões 
disponíveis no Município.

TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À 
ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS DO 
MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

COMISSÃO SUB-REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS 
RURAIS REUNIU EM TERRAS DE BOURO

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu, a 12 de 
julho, uma sessão de trabalho da Comissão Sub-Regional 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Cávado. A reu-
nião técnica foi organizada pela CIM Cávado e pela AGIF 
(Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais) e teve por 
objetivos, para além do ponto de situação do Programa 
Sub-regional de Ação de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais do Cávado, a apresentação das fichas de projeto de 
"Declinação Direta" sob a responsabilidade das entidades 
AGIF, CIM Cavado, IPMA, ICNF.

No âmbito da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, que veio 
estabelecer no n.º 3 do artigo 2.º, como deveres dos 
organismos da administração central do Estado, em 
colaboração com as autarquias locais, o movimento 
associativo e as organizações não-governamentais, a 
promoção de campanhas de esterilização de animais 
errantes, como forma privilegiada de controlo da sua 
população, acabando assim com o recurso à eutanásia, 
procedeu-se à elaboração do Regulamento Municipal de 
Apoio à Esterilização de Canídeos e Gatídeos.

Participaram na reunião representantes dos Municípios 
da CIM CÁVADO, AGIF, ICNF, PSP, GNR, BOMBEIROS 
VOLUNTARIOS, ANEPC, Associação Florestal do Cávado, 
Associação Florestal do Vale do Homem e Ascendi.

Este regulamento estabelece a criação de apoios para a 
esterilização de canídeos e gatídeos e permitirá por um 
lado, controlar a reprodução de animais de companhia e 
por outro lado, diminuir o seu abandono e consequente 
proliferação de animais errantes no concelho.

O Regulamento Municipal de Apoio à Esterilização de 
Canídeos e Gatídeos do Município de Terras de Bouro e 
o respectivo requerimento para apoio financeiro para a 
esterilização estão disponíveis na página eletrónica do 
município e nos serviços municipais.
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EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAR
A ALBUFEIRA DA CANIÇADA

No dia 19 de agosto e contando com a presença do 
Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, 
Pimenta Machado, da Diretora Regional do Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra 
Sarmento, da Vereadora da Câmara Municipal de Vieira 
do Minho, Ana Maria Ribeiro e do Presidente da Câmara 
Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, foi assinado 
um protocolo entre as 4 entidades que irá permitir a 
aquisição de uma embarcação para a monitorização e 
fiscalização da albufeira da Caniçada, proporcionando 
maior segurança aos seus utilizadores e colmatando 
assim uma lacuna há muito identificada.

A referida embarcação estará disponível para auxiliar 
entidades como a GNR, o ICNF, os Bombeiros, a Câmara 
Municipal de Vieira do Minho, entre outras.

A APA irá disponibilizar 50.000€ para apoiar a aquisição 
da embarcação, através do Fundo Ambiental.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE 
BOURO PROCEDEU À LIMPEZA 
DAS PONTES ROMANAS

O Município de Terras de Bouro, em colaboração com 
ICNF, executou trabalhos de limpeza dos paramentos das 
pontes na Mata de Albergaria, nomeadamente, a Ponte 
de São Miguel e a Ponte de Albergaria. O trabalho de 
limpeza está relacionado com o trabalho de valorização e 
promoção da Geira Romana que está a ser realizado pela 
Universidade do Minho com vista ao desenvolvimento 
de conteúdos virtuais para melhorar a experiência de 
visitação.

AÇÕES DE LIMPEZA 
E DESINFEÇÃO DE 
CONTENTORES DO LIXO 

No seguimento do habitual procedimento de limpeza 
e desinfeção dos contentores do lixo, o Município de 
Terras de Bouro procedeu à sua lavagem e higienização.  
Esta ação surge como forma de manter todos os cuida-
dos com a saúde pública, mantendo boas condições de 
higiene urbana e proporcionando uma melhor vivência 
ou visitação no concelho.

Esta limpeza possibilita aos visitantes uma melhor ob-
servação destes monumentos históricos. O início destas 
pontes foi o que restou das pontes romanas, estruturas 
que foram destruídas em 1640 durante a restauração 
da independência, sendo que, mesmo destruídas, nas 
paredes podemos observar o aparelho almofadado típico 
das construções do período romano.
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APLICAÇÃO DO PART NO
CONCELHO DE TERRAS DE BOURO

O PART é um programa de financiamento das autoridades de transporte para a implementação 
e desenvolvimento de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de transporte público 
coletivo de passageiros, bem como para o aumento da oferta de serviço e a expansão da rede.

Assim, o Município de Terras de Bouro decidiu aplicar as seguintes reduções:

1. Atribuir um desconto de 50% sobre o Preço de Venda ao Público (PVP) do “Passe Estudante” 
aos alunos do Ensino Secundário que frequentem o Agrupamento de Escolas de Terras de 
Bouro e dos alunos que, por inexistência da oferta formativa pretendida no Agrupamento de 
Escolas de Terras de Bouro, frequentem estabelecimento de ensino fora do concelho;

2. Atribuir um desconto de 100% sobre o PVP do “Passe Social” a todos os residentes do 
concelho de Terras de Bouro, nas deslocações municipais, intermunicipais e inter-regionais 
(com origem em Terras de Bouro e respetivo regresso);

3. É da responsabilidade dos passageiros custear a emissão do passe.

4. A não utilização do Passe Social por período superior a 45 dias seguidos, implica a cessação 
automática do mesmo, sem prejuízo de avaliação da Câmara Municipal, para casos específicos;

5. Para efeito do apoio referido no n.º 2, os passageiros devem dirigir-se à Câmara Municipal 
- Balcão Único - fazendo prova das condições de elegibilidade, nomeadamente através do 
comprovativo da residência na área do Município de Terras de Bouro (certidão das finanças 
ou exibição do CC – aferindo-se através do leitor de cartões). 

 6. A presente proposta entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2023.


