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DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
A todos deixo uma palavra amiga, na esperança de
que as vossas vidas sintam o nosso empenho e o nosso trabalho, não só no que temos desenvolvido, mas
sobretudo no que temos também perspetivado, pois
o que nos move e motiva é, sem dúvida, a vontade de
proporcionar um maior bem-estar para todos.

que mereceram a presença da Sra. Secretária de Estado
Adjunta e da Educação, Dra. Alexandra Leitão, aquando
da inauguração das instalações.

O Desporto e a Cultura continuam a merecer a nossa
maior atenção com investimentos e atividades permanentes nas escolas e nas nossas instituições culturais e
Continuamos a desenvolver ações concretas e políticas sociais, pois só o investimento na cultura e no bem-esque visam promover melhorias e satisfazer as neces- tar social concederão às futuras gerações o nível que
todos desejamos e nisso não facilitaremos.
sidades de todos.
A responsabilidade do nosso trabalho, sendo essa
também a vontade de todos, irá permitir dinamizar e
desenvolver o nosso concelho, respeitando sempre os
objetivos traçados.
As beneficiações dos caminhos florestais da Guarda/
Bouça da Mó/Ponte da Albergaria e de Leonte/Portela
do Homem permitirão um significativo retorno económico através do turismo e também a rápida deslocação
e acesso dos residentes, assim como a já iniciada requalificação dos Trilhos na Senda de Miguel Torga, um dos
nossos mais apelativos produtos turísticos.

Continuamos a perceber que existem situações para
resolver e casos que as pessoas esperam, ansiosamente,
ver solucionados. Neste sentido, temos em curso várias
candidaturas e projetos para o desenvolvimento do
nosso concelho.
Para isso continuamos focados e preocupados na resolução das preocupações dos terrabourenses, sendo
o nosso maior desejo ir ao encontro das soluções que
permitam uma melhor vida para todos!
Um abraço a todas e a todos!
Manuel Tibo

No campo da Educação, destacamos a requalificação e
adaptação das EB1/JI da Vila do Gerês e EB de Rio Caldo
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CONTRATO DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO
FLORESTAL DA GUARDA / BOUÇA DA MÓ /
PONTE DE ALBERGARIA ASSINADO
Decorreu no dia 6 de maio, nos Paços do Concelho, entre o Município de Terras de
Bouro e a empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ld.ª, a cerimónia oficial de assinatura do contrato de execução da empreitada de beneficiação do caminho florestal
da Guarda / Bouça da Mó / Ponte de Albergaria.
Na presença dos responsáveis máximos das entidades referidas, Presidente da
Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo e do Sócio Gerente da Firma
Sebastião da Rocha Barbosa, Ld.ª, teve assim lugar este momento que permitirá um
investimento na ordem dos 185.000,00 euros, com um prazo de execução global
da empreitada de cento e vinte dias e que implica a pavimentação da referida via,
a criação de bolsas de aparcamento, assim como a implementação de informação
e sinalização de segurança.

A intervenção do caminho florestal
da Guarda / Bouça-da-Mó / Ponte de
Albergaria está orçamentada num
valor total de 185.138,96 euros + iva
a 6%, sendo comparticipada em 50%
pelo Fundo Ambiental, cabendo à autarquia assumir os outros 50% no
valor de 92.569,48 euros + iva a 6%.

TERRAS DE BOURO É INVESTIMENTO
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ASSINATURA
DO CONTRATO DE
BENEFICIAÇÃO DO
CAMINHO FLORESTAL
ENTRE LEONTE E A
PORTELA DO HOMEM

INVESTIMENTO
NA ORDEM DOS

411.416,95 €

De igual modo referir que a Reabilitação da Estrada Leonte / Portela
do Homem, cujo valor cifra-se nos
411.416,95 euros, é paga a 100% pelo
Fundo Ambiental.

No dia 12 de junho teve lugar, nos Paços do Concelho, entre o Município
de Terras de Bouro e a empresa CJR Cândido José Rodrigues, SA, a cerimónia oficial de assinatura do contrato de execução da empreitada de
beneficiação do caminho florestal entre Leonte e a Portela do Homem.
Na presença dos responsáveis máximos das entidades referidas, teve
assim lugar a assinatura do contrato que permitirá um investimento
na ordem dos 411.416,95 euros (quatrocentos e onze mil quatrocentos e dezasseis euros e noventa e cinco cêntimos), com um prazo de
execução global da empreitada de cento e vinte dias.
A intervenção e beneficiação do caminho florestal entre Leonte e
a Portela do Homem irá permitir uma melhor fruição das margens
do rio Homem, a preservação e valorização ambiental e a criação de
um novo recurso no campo da mobilidade rodoviária que permitirá
também uma maior atração turística ao território.
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SECRETÁRIA DE ESTADO
ADJUNTA E DA EDUCAÇÃO,
DR.ª ALEXANDRA LEITÃO,
INAUGUROU AS RENOVADAS
EB/JI DO GERÊS E EB DE RIO
CALDO
No âmbito da inauguração das renovadas EB/JI do
Gerês e EB de Rio Caldo, que foram alvo de importantes
e fundamentais obras de requalificação e adaptação, a
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Drª Alexandra Leitão, visitou Terras de Bouro no dia 14 de
junho.

De seguida e na EB/JI do Gerês, a Secretária de Estado
Adjunta e da Educação e os presentes foram brindados
por um momento musical levado a cabo pelos alunos
locais. De seguida, foram visitadas as diversas salas
e procedeu-se à bênção das obras de requalificação.
No final foi oferecido um lanche convívio proporcionado pelos encarregados de educação e pela Câmara
A inauguração contou com a presença de várias entida- Municipal de Terras de Bouro.
des civis, religiosas e militares. A cerimónia começou
com a visita à requalificada EB de Rio Caldo onde os No caso da EB/JI do Gerês, a requalificação funcional
presentes puderam verificar as obras realizadas e do edifício passou pela criação de novos espaços sanitários, pela ampliação do alpendre tardoz e pela criação
assistir à bênção das instalações.
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de um recreio coberto exterior no logradouro. Já no caso da EB de Rio Caldo, as
modificações consistiram: na construção de duas estruturas cobertas autónomas
exteriores para o recreio e zona de espera para o transporte escolar; na criação de
dois novos espaços sanitários; na conceção de um espaço próprio de recreio para
as crianças dos jardins-de-infância e ainda no melhoramento das condições de
manobralidade dos veículos de transporte escolar na entrada superior.
A Requalificação e Adaptação da EB de Rio Caldo orçou o valor de 268.048,00 euros
e a obra da EB/JI do Gerês ficou por 229.623,49 euros, significando assim um investimento global de cerca de 497.671,49 euros.
De salientar, por fim, que nas duas intervenções foi efetuada uma alteração relevante nas condições térmicas dos imóveis com substituição de caixilharias e aplicação de novos materiais isolantes, como capoto, o que proporcionará um aumento
significativo na eficiência energética dos edifícios, além das evidentes melhorias
de conforto e bem-estar.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

ASSEMBLEIA GERAL DA TURISMO
DO PORTO E NORTE E.R. REALIZOU-SE
NA VILA DO GERÊS
A assembleia geral da Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R. decorreu no dia
28 de maio, na vila do Gerês.
O auditório Prof. Dr. Emídio Ribeiro, do Centro de Animação Turística da vila do
Gerês, foi o local escolhido para a realização da referida assembleia geral na qual
foram discutidas várias propostas e alterações relativas ao normal funcionamento
da Entidade Regional de Turismo.
Do encontro destacou-se, igualmente, a forma encontrada pelo Município de Terras
de Bouro para assim promover o nosso território com a exibição de vídeos de divulgação do concelho, não esquecendo também a apresentação dos doces “ Beneditinos
de S. Bento” que concorreram às “7 Maravilhas Doces de Portugal”.
A Câmara Municipal de Terras de Bouro encetou esforços para que, pela primeira
vez, se realizasse a assembleia geral da Entidade Regional de Turismo no Concelho
de Terras de Bouro.
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LIMPEZA E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE
TRILHOS NA SENDA DE MIGUEL TORGA
A Câmara Municipal de Terras de Bouro tem em curso várias intervenções no
sentido de renovar a Rede de Trilhos “na Senda de Miguel Torga”. Os 11 trilhos promovidos pelo município vão receber em breve novos painéis informativos e placas
direcionais para fornecerem uma melhor compreensão e visibilidade desta oferta
turística que é um dos produtos mais procurados por quem nos visita.
Apesar do tempo seco, com os alertas de risco de incêndio a contribuírem para atrasos na limpeza da vegetação, os Sapadores Florestais do Vale do Homem concluíram
os trabalhos, faltando apenas pequenas intervenções pontuais em alguns trilhos.
Em alguns deles também foi feita a recolha de lixo deixada por pedestrianistas/
peregrinos.
De igual modo e em simultâneo com os trabalhos estruturais na recuperação da
Rede de Trilhos, os técnicos dos postos de turismo e do Núcleo Museológico de
Campo do Gerês, que prestam informações aos turistas/pedestrianistas, fizeram
o reconhecimento dos traçados. Assim, pretende-se que os técnicos que prestam
as informações turísticas tenham um conhecimento aprofundado do território e
estejam preparados para dar resposta às inúmeras solicitações na altura da época
de verão.
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QUERCUS CLASSIFICA PRAIA
DO ALQUEIRÃO COM GALARDÃO
QUALIDADE DE OURO EM 2019

O Município de Terras de Bouro congratulou-se com
o facto da Praia do Alqueirão, para a época balnear de
2019, ter sido identificada pela Quercus como uma das
375 praias com qualidade de ouro em Portugal.
O Galardão Qualidade de Ouro, criado e desenvolvido
pela Quercus, conta já com dez anos de existência e
consiste no acompanhamento que a Quercus realiza
sobre o trabalho que se tem desenvolvido no âmbito da
proteção e cuidados com as áreas balneares.

SEMINÁRIO DA ATAHCA
A ATAHCA, Associação de Desenvolvimento Local
esteve no Gerês, onde realizou um seminário
sobre Turismo Sustentável | “Implementação de
princípios de desenvolvimento do turismo sustentável e do empreendedorismo em regiões de parques nacionais/áreas protegidas”, no âmbito do
projeto de Cooperação Transnacional, que engloba
oito de Grupos de Ação Local de quatro países
(Portugal - ATAHCA e ADRAMA, Estónia, Letónia e
Eslovénia).
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TERRAS DE BOURO
ASSINALOU O “25 DE ABRIL”
EM DIA DE ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
O Município de Terras de Bouro assinalou os quarenta e
cinco anos da “Revolução de Abril”, momento relevante
e fundamental da história contemporânea portuguesa,
com uma iniciativa de cariz musical e cultural e ainda a
realização da sessão da Assembleia Municipal.
Na tarde do dia 25 de abril, na vila do Gerês, as comemorações iniciaram-se com a atuação da Escola de
Música do Centro Municipal de Valências, representada pelo Prof. Luís Pinho e pela brilhante atuação da
Francisca Antunes, a quem deixamos o nosso especial
agradecimento, sendo ainda os presentes agraciados
com um momento de poesia e música evocativa de
“abril”, apresentado pelo ilustre poeta terrabourense
João Luís Dias.
Posteriormente decorreu a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Terras de Bouro.
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SUBIDA DA VEZEIRA ATRAIU
CENTENAS À VILA DO GERÊS
A XV Subida da Vezeira, costume secular em que o gado das vezeiras de Rio Caldo e
Vilar da Veiga se dirige para a serra, levou centenas de pessoas à Vila do Gerês nos
passados dias 11 e 12 de maio.
O evento, com a organização a cargo da Associação Lírio do Gerês, decorreu no
sábado com uma visita aos currais e a atuação do grupo musical “Pé de Dança”,
sendo que, no domingo, ocorreu a passagem das Vezeiras de Vilar da Veiga e de Rio
Caldo pelo centro da vila termal e uma prova gastronómica no Parque das Termas
com animação de concertinas e da Charanga de Vilar da Veiga. Na parte da tarde,
além dos cantares tradicionais, concertinas e cantares ao desafio teve lugar uma
“chega de bois”.
A iniciativa contou com o apoio do Município de Terras de Bouro, da Junta de
Freguesia de Rio Caldo e da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, Hoteleiros do
Gerês, ADERE - Peneda Gerês e Turismo Criativo de Portugal – creatour.pt.

TERRAS DE BOURO É CULTURA
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0 MUNDO ROMANO EM
DESTAQUE NA SEMANA
CULTURAL DA GEIRA

treinos militares que os soldados frequentemente realizavam ao longo da Geira. Estas ações serviram para
consciencializar os mais novos para a importância de
conhecer e preservar esta paisagem que carrega toda
uma história e encerra em si vestígios de inigualável
valor para a Humanidade.

No âmbito da semana cultural, que promoveu e divul- O evento foi organizado pelo Município de Terras de
gou a Geira - Via Romana, teve lugar a 27 de junho uma Bouro e englobado no Projeto Gerês/Xurês, Reserva
recriação do Mundo Romano onde as crianças e os pre- da Biosfera Tranfronteiriça.
sentes puderam vivenciar os costumes do povo romano
que, regularmente, se deslocavam pela Via Romana,
atravessando a Reserva da Biosfera Transfronteiriça
Gerês/Xurés até Astorga. Os mais pequenos puderam
assim vivenciar e apreciar a forma de subsistência e os
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EXPOSIÇÃO “BURRINHA, UM
CORTEJO SINGULAR” NOS PAÇOS
DO CONCELHO

No dia 16 de abril foi inaugurada, no edifício da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, a exposição alusiva à
quadra pascal, “Burrinha, Um cortejo Singular”.
Da autoria do fotógrafo Alberto Queirós, este acervo
fotográfico que ficou exposto até dia 30 de abril, explanou, de uma forma perfeita, um importante acontecimento da Semana Santa da cidade de Braga, que sai
para as ruas na noite de quarta-feira e onde, “através
de várias imagens, o fotógrafo nos convida a percorrer
os episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento
através da força das expressões vividas na Procissão da
Burrinha, enquanto sinal de aliança”.
A mostra foi da responsabilidade do Município de
Terras de Bouro e da Junta de Freguesia de S. Vítor a
quem, naturalmente, deixamos o nosso agradecimento.

MUSEU ETNOGRÁFICO DE
VILARINHO DA FURNA
CELEBROU 30ºANIVERSÁRIO
A inauguração do Museu Etnográfico de Vilarinho da
Furna deu-se a 14 de maio de 1989, com a presença do
Presidente da Câmara Municipal, Dr. José António de
Araújo e de sua Excelência o Primeiro-Ministro, Prof.
Doutor Aníbal Cavaco Silva.
O Museu Etnográfico é uma criação manifestada pelos
antigos habitantes da extinta aldeia comunitária de
Vilarinho da Furna, destacando-se o prezado empenho
do Dr. Manuel Azevedo Antunes. No ano de 1981, a
Câmara Municipal de Terras de Bouro deu início à sua
construção consubstanciada no aproveitamento de
matéria-prima originária da aldeia. Trata-se de uma
construção de arquitetura popular em alvenaria tradicional, cujo desenho final enquadra-se, com perfeição,
na cultura edificada da aldeia de Campo do Gerês.

FIM DE SEMANA
GASTRONÓMICO DO CABRITO
BIOLÓGICO DA SERRA DO GERÊS
No fim de semana de 11 e 12 de maio, nove restaurantes de Terras de Bouro deram a conhecer todo
o potencial desta iguaria durante a 6ªedição deste
evento que promoveu e divulgou a gastronomia
do concelho, convidando, igualmente, a mais uma
bela jornada de turismo de natureza pelo território.
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TEATRO “O AMOR DA
CAROCHINHA” EM TERRAS
DE BOURO

No dia 26 de abril, no âmbito do projeto Ter + Sucesso,
os alunos do 3º e 4º ano do agrupamento de escolas de
Terras de Bouro, “foram ao teatro… ou melhor, a companhia de teatro Tin. Bra veio ao encontro dos alunos”.
Contando com a presença da Vereadora do Município
de Terras de Bouro, Dr.ª Ana Genoveva Araújo, a peça
foi exibida no Auditório do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro, tendo sido do agrado do jovem público
ali presente.

18 | TERRAS DE BOURO

AQUA CÁVADO PROMOVEU
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
No âmbito do projeto “AQUA Cávado – o rio que nos
une”, promovido pela CIM Cávado, o Município de
Terras de Bouro organizou várias atividades de intercâmbio com os alunos do 1º ciclo, onde o objetivo foi
sensibilizar e experienciar as boas práticas no uso dos
nossos rios e das suas águas.
Este ano, o Município de Terras de Bouro proporcionou às crianças uma visita às Termas do Gerês e uma
caminhada ao Parque Tude de Sousa, onde decorreram
as ações de sensibilização sobre a componente água no
Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Um agradecimento especial à Administração da Empresa das Águas pelo apoio na realização das atividades.

BOLETIM MUNICIPAL 2º TRIM 2019 | 19

TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

LANCHE SAUDÁVEL
JUNTO DO PÚBLICO ESCOLAR
No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar do Cávado, a Câmara Municipal de
Terras de Bouro tem vindo a sensibilizar os alunos para
a importância de um lanche saudável.
Assim, no dia 29 de maio teve lugar um lanche convívio
que encerrou as atividades do Cenas&Ciências deste ano
letivo. Este momento teve como finalidade proporcionar um momento de convívio, no qual as crianças partilharam com todos os presentes as suas experiências e
saberes acerca da alimentação.

A medida enquadra-se no projeto de ciências experimentais, da responsabilidade da TECMINHO e foram
realizadas sessões com todas as turmas do Agrupamento
de Escolas de Terras de Bouro, visando incentivar uma
alimentação saudável.
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SEMINÁRIO “TER MAIS SUCESSO”
No âmbito do Projeto “Ter + Sucesso em Terras de Bouro Equipa de Apoio ao Aluno e à Família”, o Auditório da sede
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro recebeu, a
11 e 12 de abril, um seminário subordinado às temáticas
Sucesso Escolar - Um desafio! e Oficina de Formação - Um
diálogo entre as neurociências e a educação.

- Potenciadores de sucesso escolar?" pela Dra. Brazelina
Marques, Psicóloga e ainda "As Perturbações de leitura e
escrita" “Aprender a ler… Ler para aprender…Ler para
crescer“, pela Dra. Paula Teles, Psicóloga.

Já no dia 12, realizou-se uma Oficina de Formação que
teve por objetivo, “Um diálogo entre as neurociências e
No primeiro dia e contando com a presença da vereadora a educação”, destinada aos Educadores, Professores do
do município e do diretor do agrupamento escolar, foram 1º ciclo, Psicólogos e Terapeutas da Fala.
abordados e debatidos os seguintes assuntos: "Gestão e
mediação de conflitos em contexto escolar", pela Dra. Esta dupla ação surgiu face ao levantamento de necesMarília Rodrigues, Psicóloga, "O papel do terapeuta sidades de formação dos professores em temáticas esda fala nas dificuldades de aprendizagem", pela Dra. peciais e também potenciar no Agrupamento de Escola
Ana Gabriela Machado, Terapeuta da Fala, "Os T.P.C mais condições geradoras de um ensino de qualidade.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado

BOLETIM MUNICIPAL 2º TRIM 2019 | 21

O Município de Terras de Bouro, em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, a Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens, a Unidade de Cuidados
Continuados na Comunidade de Terras de Bouro, os
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, o Núcleo
Rio Homem e contando ainda com o apoio das empresas SUMA e Águas do Fastio, foram as entidades que
organizaram e promoveram as atividades que assim
assinalaram o Dia Mundial da Criança (1 de junho) e o
Dia Mundial do Ambiente (5 de junho).

TERRAS DE BOURO ASSINALOU DIA
DA CRIANÇA E DIA DO AMBIENTE

Cerca de 450 crianças do Agrupamento de Escolas,
jardins de infância e IPSS’s concelhias assinalaram o
Dia Mundial da Criança e do Ambiente, na Praça do
Município.
Foi assim assinalado com muita alegria este dia, onde
não faltaram insufláveis, trampolins, escorregas, modelagens de balões, ateliers ambientais, jogos de tabuleiro
e atividades desportivas.
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

XII ULTRA GEIRA / VIA
ROMANA 2019 ATRAIU
CENTENAS A TERRAS
DE BOURO
O Município de Terras de Bouro apoiou, uma vez mais,
a realização da prova Ultra Geira /Via Nova Romana.
O evento, que decorreu a 7 de abril e contou com a presença da vereadora do Município, Dr.ª Ana Genoveva
Araújo, já vai na sua décima segunda edição, sendo
organizado pela Confraria Trotamontes e pelo Clube
Orientação do Minho, integrando também o Circuito
ATRP.
A Ultra Geira Via Nova Romana foi constituída por 2
provas: a Ultra Geira Romana, na distância de 50 km,
que integra o Campeonato Nacional de Ultra Trail, Serie
100 e o Trail Geira Romana, com a distância de 18 km,
que integrou o Campeonato Nacional de Trail, serie 100.
Teve ainda lugar uma caminhada, com a distância de
12 kms, em que parte da inscrição reverteu a favor da
Cruz Vermelha de Amares e dos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro.
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SELEÇÃO NACIONAL
FEMININA DE BASQUETEBOL
SUB18 RECEBIDA NA
CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

CELEBRADO PROTOCOLO
ENTRE O MUNICÍPIO
DE TERRAS DE BOURO
E A ORGANIZAÇÃO DA
BRAGA CUP

A seleção nacional feminina de basquetebol, escalão de
sub 18, foi recebida, no dia 4 de junho, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Terras de Bouro, com o presidente da autarquia, Manuel Tibo, e o vice-presidente,
Dr. Adelino Cunha, a servirem de anfitriões.

O Município de Terras de Bouro, representado pelo
Dr. Adelino Cunha e a Associação Metrópole Talentosa
de Braga Portugal, representada pelo Sr. José Manuel
Pereira, assinaram a 5 de junho um protocolo de parceria no âmbito da realização da prova BRAGA CUP.

A equipa das quinas estagiou em solo terrabourense, pre- O protocolo teve por objeto a cooperação dos proponenparando a participação no Campeonato da Europa, que tes, sendo que a Câmara concretizou um plano de visita
se disputou de 5 a 14 de julho em Skopje (Macedónia). ao concelho, fornecendo transporte e guias turísticos
para o acompanhamento dos participantes do torneio.
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2000 ATLETAS PARTICIPARAM NO EDP
DISTRIBUIÇÃO GERÊS GRANFONDO
Com partida e chegada na vila do Gerês, o EDP Distribuição Gerês Granfondo by
Trek, prova velocipédica que contou com o apoio do Município de Terras de Bouro,
atravessou durante o dia 2 de junho os concelhos de Terras de Bouro, Amares e
Ponte da Barca.
Da prova constaram três diferentes percursos : Granfondo (130 kms), Mediofondo
(94 kms) e Minifondo (77 kms), sendo que, as escaladas da Pedra Bela e do Alto da
Junceda, marcaram claramente este evento desportivo que é uma experiência inesquecível e que merece, sem dúvida, ser revivido, ano após ano. O "coração" do Parque
Nacional Peneda-Gerês acolheu assim o mais mítico dos Granfondos portugueses,
em simultâneo com a inovação que sempre caracteriza os eventos da Bikeservice.
Álbuns oficiais em:
https://www.facebook.com/GeresGranfondo/
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PENEDA-GERÊS TRAIL ADVENTURE
A prova Peneda-Gerês Trail Adventure®, que decorreu de 13 a 20 de abril, contou
com a participação de 900 atletas de 30 nacionalidades diferentes, das quais se destacou a Holanda com o maior número de participações. Os participantes puderam
desafiar-se em várias provas: PGTA 8 dias /7 etapas, PGTA 4 dias/4 etapas ou nas
várias distâncias da prova aberta TransPeneda-Gerês.
A prova aberta TransPeneda-Gerês, que se realizou no 1º dia do evento, dia 13 de
abril, destinou-se a participantes que apenas fazem um dia de prova. Esta prova
aberta contou com as distâncias de 80km, 45km, 25km e 11km e recuperou percursos usados no Campeonato do Mundo de Trail de 2016, que se realizou no Parque
Nacional Peneda-Gerês.

Os participantes puderam apreciar as incomparáveis belezas do único parque nacional de Portugal, declarado pela UNESCO, em 2009,
Reserva Mundial da Biosfera.
Este importante evento desportivo, que contou com o apoio do
Município de Terras de Bouro, da ADERE Peneda-Gerês e das Câmaras
Municipais de Arcos de Valdevez, Melgaço, Ponte da Barca, Montalegre
e com a autorização do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), é
uma organização do Carlos Sá Nature Events.
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SORTEIO DEFINIU AS SÉRIES
DO TORNEIO CONCELHIO
DE FUTSAL

TERRABOURENSES BRILHARAM
NO CAMPEONATO NACIONAL
DE KICKBOXING

No dia 16 de maio decorreu no Salão Nobre dos Paços
do Concelho o sorteio das séries com a respetiva constituição das doze equipas masculinas que disputaram a
edição deste ano do torneio concelhio de futsal, evento
desportivo que teve o seu início a 1 de junho.

O Município de Terras de Bouro registou com muito
agrado e felicitou os atletas, equipa técnica, familiares e
amigos da JC Team que, no fim de semana de 29 e 30 de
junho, no Pavilhão Galamba Marques da Figueira da Foz,
conseguiram uma performance absolutamente notável!

Assim, a série A foi constituída pelos Motard´s Só Fumo,
a Associação de Souto, a Associação de Carvalheira, a
Associação de Caça e Pesca do Gerês, a Frente Cultural
de Vilar da Veiga e a Associação de Chamoim. Já a série B foi composta pelo Grupo Desportivo do Gerês, a
ADRC de Terras de Bouro, o Moto Club Serra do Gerês,
os DEBURICIS, a Associação da Ribeira e o Núcleo Rio
Homem.

Entre os quatro atletas em competição, três foram medalhados: João Rodrigo Carvalho sagrou-se Campeão
Nacional, Patrícia Rodrigues foi vice-campeã Nacional
e António Silva, também foi vice-campeão Nacional.
Felicitamos, igualmente, o João Silva que apresentou
um nível muito bom, com capacidade de crescimento
na modalidade.

Renovamos os parabéns a todos, na certeza de que conOs jogos decorreram aos sábados à noite no Pavilhão tinuaremos a apoiar e a incentivar quem tão importante
Municipal da Terras de Bouro e no Pavilhão da Escola trabalho desenvolve, prestigiando desta forma Terras
de Bouro!
de Rio Caldo.
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PROJETO BEM ENVELHECER
PROPORCIONOU ATIVIDADES
EM VILA VERDE, NA QUINTA
PEDAGÓGICA DE BRAGA E NA
SEMANA CULTURAL DA GEIRA

No âmbito do projeto Bem Envelhecer, o Centro Social e
Paroquial de Cervães organizou, no dia 24 de abril, uma
ação intitulada "Um dia na Discoteca", na qual participaram várias instituições sociais do nosso concelho.
Do programa, além da receção aos cerca de cem participantes na atividade, constou também um almoço
convívio e, para culminar, foram realizados jogos com
os alunos do Curso de Apoio Psicossocial da Escola
Secundária de Vila Verde.
A ação contou com o apoio e colaboração, como é hábito,
do Município de Terras de Bouro.

TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL
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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL
(CLAS) APROVOU PLANO DE AÇÃO
O plenário do Conselho Local de Ação Social (CLAS)
reuniu no dia 16 de maio para analisar e aprovar o
Plano de Ação no âmbito dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS-4G), com o
objetivo de apresentação de candidatura ao referido
Programa.
Nesta reunião foi apresentada pelo Presidente do
Município, Manuel Tibo, uma breve explicitação de
todo o procedimento inerente à implementação do
CLDS-4G, nomeadamente: a manifestação de interesse
no desenvolvimento do Projeto no concelho, a designação da ATAHCA como Entidade Coordenadora Local da
Parceria (ECLP) e única Entidade Local Executora das
Ações (ELEA), a seleção da Coordenadora Técnica do
Projeto e a construção do Plano de Ação assente na participação das entidades parceiras e nos instrumentos de
planeamento municipal, designadamente, o Diagnóstico
Social e o Plano de Desenvolvimento Social.

Nesta sessão foi reforçado pelo Presidente da ATAHCA,
Mota Alves, a importância da participação de todas as
entidades na execução do Plano de Ação do CLDS-4G,
uma vez que só poderá ter sucesso com o envolvimento
dos agentes locais.
O Plano de Ação assenta em três Eixos de Intervenção:
Eixo 1- Emprego, formação e qualificação; Eixo 2 Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza
infantil e Eixo 3 - Promoção do envelhecimento ativo e
apoio à população idosa.

De forma mais pormenorizada, foram descritas as 26
atividades a desenvolver por ação obrigatória e por
eixo de intervenção, com a respetiva caracterização
dos destinatários a abranger, indicadores de execução
e de resultados esperados. Foram também apresentadas 2 atividades a desenvolver não obrigatórias e não
financiadas, mas que se revestem de elevada importância para o território, nomeadamente a dinamização
CLDS-4Geira TB - Gerações, Emprego, Inclusão e de um mercado local para valorização e divulgação dos
Revitalização de Atividades em Terras de Bouro, foi a produtos locais e a capacitação organizacional. Este
Plano de Ação foi unanimemente aprovado.
denominação apresentada para o programa.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPA
DE TERRAS DE BOURO DE TIRO
AOS PRATOS NO CIRCUITO
INTERCLUBES
Apostada em contribuir para o fomento da disciplina
de tiro desportivo no Norte do país e assim atrair
praticantes para uma modalidade que já teve muita
tradição em Terras de Bouro, a equipa da Secção de
Tiro Desportivo do Clube de Caça, Pesca e Ecologia
esteve presente na 4ª Prova do Circuito InterClubes,
que decorreu na Régua.
Com as encostas e socalcos sobranceiros ao Douro
como pano de fundo, num campo de tiro modesto, mas
funcional, os nossos atletas honraram mais uma vez
as cores e emblemas que representam ao terem conseguido prestações dignas de registo, nomeadamente,
a presença de um deles na grande final, que se disputou entre os seis atletas que obtiveram os melhores
resultados.
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TERRAS DE BOURO ASSINOU
PROTOCOLO DO PLANO DE ADESÃO
PLENA AO CIAB – TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO

O Município de Terras de Bouro esteve representado a 16 de maio pela Vereadora
Dr.ª Ana Genoveva Araújo na assinatura do protocolo do plano de Adesão Plena ao
CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo entre esta entidade, a Associação Comercial
de Braga, a DECO, a Direção-Geral do Consumidor, a Direção-Geral da Política da
Justiça e os municípios de Terras de Bouro, Braga, Vila Verde, Vieira do Minho, Póvoa
de Lanhoso e Amares.
Com este protocolo, o Minho quer afirmar-se na resolução de conflitos entre consumidores e empresas, tornando-se, assim, a região mais dinâmica nesta área, permitindo
que as empresas possam dar confiança aos consumidores e a possibilidade de, caso
haja algum conflito entre as duas partes, sendo o CIAB a entidade que poderá intervir
nessa resolução, gerindo-o e evitando assim que chegue aos tribunais.

FEIRA SEMANAL DA VILA DO GERÊS
GANHA NOVA LOCALIZAÇÃO

A já tradicional feira semanal da vila do Gerês transferiu-se no dia 5 de abril para o
troço inicial da avenida principal. Com esta nova localização, o Município de Terras
de Bouro pretende reajustar este mercado ambulante centralizando o mesmo para
uma zona de maior afluência e facilitar o acesso de moradores e visitantes da vila.
O momento contou com a presença do Executivo do Município de Terras de Bouro e
do Executivo da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga.
A Feira Semanal da vila do Gerês decorre, como é hábito, todas as sextas-feiras.
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SIMULACRO NO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE TERRAS DE BOURO

O Município de Terras de Bouro, o Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, os
Bombeiros Voluntários e a Guarda Nacional Republicana, organizaram um simulacro
de acidente. O cenário passou por um incêndio num dos laboratórios de informática da
escola. O objetivo desta atividade passou por treinar, formar e rotinar a comunidade
escolar para os Procedimentos de Evacuação constantes no Plano de Emergência
Interno da Escola em caso de ocorrência de incêndio.
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GEMINAÇÃO COM LE BEAUSSET
PROPORCIONA VISITA A FRANÇA

No âmbito da geminação com a localidade francesa
de Le Beausset e no período dedicado às Festas de
Portugal, a 8 e 9 de junho, uma comitiva de terrabourenses deslocou-se a França, onde, para além da participação num torneio convívio de futebol entre atletas
das duas localidades, realizaram diversas atividades de
intercâmbio social e cultural, destacando-se a receção
nos Paços do Concelho de Le Beausset, onde o presidente da câmara local, Georges Ferrero e todo o respetivo
executivo deram as boas-vindas e comprometeram-se
a desenvolverem novas atividades no sentido de fortalecer os laços das duas comunidades.
Por fim, a câmara municipal não pode deixar de enaltecer o trabalho e dedicação do Sr. Fernando Pereira,
pessoa responsável pela geminação da localidade francesa, tendo este ao longo de muitos anos contribuído
para promover e integrar a comunidade portuguesa
em Le Beausset e aos terrabourenses que planearam
e organizaram este intercâmbio desportivo e cultural.
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JOÃO DE DEUS MARTINS DIAS APRESENTA
OBRA SOBRE SANTA ISABEL DO MONTE
”Caldo de Letras” é o título da obra literária que João de Deus Martins Dias, natural de
Rebordochão, Santa Isabel do Monte e emigrante no Brasil, escreveu para apresentar
de uma forma peculiar e sentida as “maravilhas que Santa Isabel do Monte possui”,
nas próprias palavras do autor.
O Município de Terras de Bouro regista com satisfação e agradece ao autor a sua
presença nos Paços do Concelho, onde deu a conhecer a edição desta obra que, como
refere, ”apenas foi escrito para fins informativos…podendo ser usado como guião e
não como fonte final”, sublinha o autor. Referências a histórias e aos vários lugares da
freguesia, assim como à gastronomia local e algumas curiosidades completam o rol de
“Caldo de Letras”. João de Deus Martins Dias deixa ainda um apelo para quem quiser
esclarecer alguma dúvida, crítica ou sugestão que o faça para joaodias77@icloud.com .

TERRAS DE BOURO IDEALIZOU
LAÇO AZUL HUMANO

No âmbito da comemoração do Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância, a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) promoveu a realização de um
"laço humano".
A iniciativa decorreu a nível nacional, na tarde do dia
30 de abril e, em Terras de Bouro, teve lugar no Largo
Padre Martins Capela, em frente à Câmara Municipal.
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LIMPEZA E
DESINFEÇÃO
DOS CONTENTORES
DE RESÍDUOS

O Município de Terras de Bouro procedeu à lavagem e
higienização dos contentores de resíduos indiferenciados no concelho. É assim também lançado o apelo aos
munícipes que tenham os devidos cuidados na deposição do lixo, utilizando sempre sacos bem fechados e
evitando despejar matérias líquidas nos contentores.
Esta ação tem um caráter de grande importância porque, para além de evitar os maus cheiros, afasta também
a proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde
pública e permite também a manutenção de boas condições de higiene urbana no concelho.
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XI CAMPANHA DE
RECOLHA DE SANGUE
DECORREU NO CENTRO
MUNICIPAL DE
VALÊNCIAS
A XI Campanha de Recolha de Sangue organizada
pelo Centro Municipal de Valências em parceria com
o Instituto Português do Sangue e da Transplantação
alcançou mais uma vez excelentes resultados graças à
adesão dos terrabourenses a esta causa.
Os valores registados foram alcançados com o contributo de muitos terrabourenses que se mobilizaram em
prol de uma causa nobre: contribuir para o aumento das
reservas de sangue nos hospitais portugueses.
Foi possível superar os objetivos propostos, sendo certo
que esta iniciativa será repetida futuramente.
O Município de Terras de Bouro agradece a todos os que
doaram sangue nestes dias pois este seu gesto poderá
ajudar a salvar vidas.
A todos os que participaram, o nosso muito obrigado!
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1

DIVERSAS
INTERVENÇÕES
E MELHORIAS
NO CONCELHO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração com
as juntas de freguesia e diversas instituições, procederam
à construção, requalificação e melhoria de várias infraestruturas, com o propósito de proporcionar uma melhor
qualidade de vida à população local.
Para o efeito, realizou-se:
1- Calcetamento do Caminho do Tabuão, Balança;
2 - Calcetamento no lugar de S. Pantaleão, Balança;

CALCETAMENTO DO CAMINHO DO TABUÃO, BALANÇA;

3 - Arranjo e pavimentação no lugar do Barral, Balança;

2

4 - Calcetamento e construção de muro na Rua do Arieiro,
Carvalheira;
5 - Construção de armazém no Campo do Gerês;
6 - Instalação da rede de água e saneamento em Gondoriz;
7 - Captação de água no lugar de Cabaninhas, Gondoriz;
8 - Substituição de rede de distribuição de água entre o
reservatório e o lugar da Agrela, Gondoriz;
9 - Colocação de contentores de resíduos no Concelho;
10 - Construção de abrigos de passageiros no Concelho.

CALCETAMENTO EM S. PANTALEÃO, BALANÇA
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3

ARRANJO E PAVIMENTAÇÃO NO LUGAR DO BARRAL, BALANÇA

4

CALCETAMENTO E MURO NA RUA DO ARIEIRO, CARVALHEIRA
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5

CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM NO CAMPO DO GERÊS

INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GONDORIZ

7

CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM CABANINHAS, GONDORIZ

6

8

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA LUGAR DA AGRELA, GONDORIZ
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9

COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS NO CONCELHO

10

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO CONCELHO

MUSEU DA GEIRA
CAMPO DO GERÊS

COMEMORAÇÕES

DIA DO MUNICÍPIO

20 DE OUTUBRO · 2019
CAMPO DO GERÊS · MUSEU DA GEIRA

PROGRAMA
15h00 - Abertura com a atuação da Banda
Musical de Carvalheira;
15h30 - Homenagem Concelhia ao Cónego
João Aguiar Campos;
16h15 - Apresentação do Livro "Nomadismo
da Alma" do Prof. António Cunha;
17h00 - Encerramento das comemorações
com a atuação da Banda Musical de
Carvalheira;
17h30 - Porto de Honra.
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505 ANOS da atribuição da CARTA
DE FORAL às “TERRAS DE BOYRO”
pelo REI D. MANUEL I

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

Praça do Município
4840-100 Terras de Bouro
T. (+351) 253 350 010
www.cm-terrasdebouro.pt
geral@cm-terrasdebouro.pt

