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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TERRAS DE BOURO
Iniciamos um novo ciclo autárquico no Concelho de Terras de Bouro. No próximo
quadriénio, o Executivo Municipal estará focado, comprometido e empenhado
em cumprir esta nobre tarefa de serviço público e de salvaguarda dos interesses
superiores do território e da população, com capacidade de diálogo, responsabilidade e rigor.
Como Presidente da Autarquia asseguro a todos os Terrabourenses que estaremos
com os olhos postos no futuro e na busca incessante por uma melhor qualidade de
vida no nosso concelho, dando maior força às políticas vocacionadas para o crescimento, ancoradas no nosso território e sempre nas Pessoas, nas suas expetativas
e necessidades.
O nosso projeto para Terras de Bouro começa com um sonho e com a convicção de
que o nosso desenvolvimento pode ser compatível com um projeto estratégico planeado e sustentável, onde é possível a ambição de resolver os problemas existentes
e de implementar uma linha de projetos estratégicos, assegurando sempre uma boa
gestão financeira da autarquia.
A transformação que o meu Executivo procurará incutir pautar-se-á sempre em
função dos recursos existentes, das limitações conhecidas e da consciência concreta
das diversas possibilidades de desenvolvimento. Para este desafio é nossa intenção
que o desenvolvimento do concelho só pode ser construído com o recurso a um conjunto alargado de agentes interessados, desde colaboradores do município, juntas de
freguesia, instituições públicas e privadas, entidades religiosas, empresários, associações locais, profissionais da hotelaria e restauração, comerciantes, agricultores
e profissionais liberais, as escolas, passando pela contribuição e pela colaboração
dos nossos concidadãos, no exercício de uma cidadania responsável e solidária.

4 | TERRAS DE BOURO

O nosso objetivo primordial é Terras de Bouro. Sendo já uma referência no turismo
nacional, sobretudo pela marca «Gerês», este território tem condições para ser um
destino turístico por excelência a nível internacional. É esse o grande desafio que
se coloca aos autarcas e às entidades privadas.
Um abraço a todas e a todos!
Manuel Tibo

EXECUTIVO EM
PERMANÊNCIA

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

Manuel Tibo

Adelino Cunha

Ana Genoveva

Augusto Braga

Presidente do Município
de Terras de Bouro

Vice-Presidente do Município
de Terras de Bouro

Vereadora do Município
de Terras de Bouro

Presidente de Assembleia do
Município de Terras de Bouro

GABINETE DE APOIO
À PRESIDÊNCIA

Liliana Machado

Avelino Soares

Chefe de Gabinete da Presidência
do Município de Terras de Bouro

Adjunto do Gabinete da Presidência
do Município de Terras de Bouro
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WORKSHOP
“APOIO AO EMPREGO,
EMPREENDEDORISMO E
INVESTIMENTO”
No âmbito do Ciclo de Workshops Empresariais, nos
seus concelhos de abrangência, a ACB, o IEFP e o
IAPMEI levaram a cabo o workshop “Apoio ao Emprego,
Empreendedorismo e Investimento”, no dia 3 de outubro na Câmara Municipal de Terras de Bouro.

WORKSHOP
“ROTULAGEM E SEGURANÇA
ALIMENTAR”, COM A ASAE
TERRAS DE BOURO
A Associação Comercial de Braga e a ASAE, na sequência do Ciclo de Workshops Empresariais, realizaram workshops subordinados ao tema “Rotulagem
e Segurança Alimentar”. Em Terras de Bouro, a sessão
decorreu a 26 de outubro no Salão Nobre dos Paços
do Concelho e contou com a presença do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo.

Para mais informações: www.atahca.pt
www.cm-terrasdebouro.pt
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

“ECOVIA DO CÁVADO E HOMEM
TROÇO EM TERRAS DE BOURO,
FREGUESIA DE MOIMENTA”
A Ecovia do Cávado e Homem é uma “infraestrutura
verde” programada para ser implementada em todo
o território, ligando o litoral ao interior ao longo das
margens dos rios Cávado e Homem. Esta infraestrutura está prevista no âmbito do EIDT- ESTRATÉGIA
INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
CÁVADO 2014-2020, assim como em diversos planos
sectoriais.
A CIM, em conjunto com todos os seus Municípios deste
território, pretendem cimentar esta posição relativa e
continuar a aumentar o número de turistas nacionais e
internacionais que nos procuram, assim como aumentar a duração média das estadias.
A Ecovia do Cávado e Homem é um dos projetos estratégicos para a implementação desta estratégia no
âmbito da valorização do território enquanto destino
de turismo de natureza e turismo rural.
A Ecovia do Cávado e Homem é um projeto intermunicipal que faz parte na EIDT do Cávado, a ser implementado pela CIM e pelos municípios associados e
desenvolver-se-á ao longo das margens de dois importantes rios permitindo a fruição ao longo das margens,
a preservação e valorização ambiental e a criação de
um novo recurso de atração turística do território, ao
mesmo tempo que se proporciona a mobilidade suave
entre os municípios e uma maior coesão e identidade
regional.
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SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS DO PLANO PILOTO DO
PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
E CERIMÓNIA DE ASSINATURA DOS
TERMOS DE ACEITAÇÃO DAS DECISÕES
DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA POSEUR.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Terras
de Bouro, Manuel Tibo, esteve presente numa sessão
em Montalegre, dia 4 de novembro, presidida pelo
Senhor Ministro do Ambiente, Eng.º João Pedro Matos
Fernandes, para a apresentação de resultados do plano
piloto do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)
bem como a assinatura dos termos de aceitação das
decisões de financiamento do programa POSEUR.
O plano, que começou a ser implementado em 2017,
representa um investimento global de 8,5 milhões de
euros e visa a prevenção de incêndios florestais e a valorização e recuperação de “habitats” naturais da área
do PNPG. Ainda sob esta matéria, o governante referiu
que esta aposta reforçou as comunicações móveis, o
número de vigilantes e a prevenção nesta área, onde
se registou, este ano, menos área ardida.
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LANÇAMENTO DO PROJETO DA
RAIA TERMAL: “UM DESTINO:
DOIS PAÍSES”.
No dia 18 de dezembro decorreu em Ourense a jornada
de lançamento do Projeto da Raia Termal “Um destino:
dois países”, evento que contou com a presença do
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, Manuel Tibo.
O Projeto Raia Termal cofinanciada pelo POCTEP
(Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça
Espanha-Portugal) tem por objeto a preservação e
conservação dos espaços naturais fluviais transfronteiriços do Minho e do Lima e visa contribuir para a
melhoria do meio ambiente e dos recursos termais das
áreas de intervenção do projeto, compreendido entre
Ourense e o Norte de Portugal, de modo a contribuir
para uma valorização destes recursos termais e consequentemente da oferta turística.
Apesar do executivo municipal de Terras de Bouro
apenas ter tomado posse em 20/10/2017, logo que
tomou conhecimento do projeto resolveu abraçá-lo de
imediato por entender que o mesmo pode contribuir
de uma forma muito positiva para o desenvolvimento
do termalismo existente no concelho.

O projeto em questão terá duas componentes de especial relevo, uma delas ao nível da requalificação da
área envolvente à Estância Termal do Gerês (Termas
do Gerês) e outra que se focará na projeção da estância
termal, quer a nível nacional quer a nível internacional.
A componente física do projeto prevê a execução de
duas obras de maior relevo, designadamente:
- A recuperação e valorização da toda a zona ribeirinha do rio Gerês e a requalificação da rede de saneamento, na vila do Gerês;
- E a criação de um jardim com ervas e plantas aromáticas e medicinais autóctones do Gerês.
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PROJETO EUROPEU DE
DINAMIZAÇÃO DA RESERVA DA
BIOSFERA TRANSFRONTEIRIÇA
GERÊS-XURÉS APRESENTADO EM
OURENSE.

O Municipio de Terras de Bouro fez-se representar na sessão pública de demonstração do Projeto Europeu de Dinamização da Reserva da Biosfera Transfronteiriça
Gerês-Xurés. A iniciativa, que decorreu a 17 de novembro, é financiada pelo
Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP)
e prevê a atribuição de 900 mil euros à zona portuguesa da reserva e os restantes
1,1 milhões à zona espanhola, visando promover a reserva aos visitantes, aos habitantes e às escolas de ambos os lados da fronteira.
O objetivo é promover os territórios de Portugal e de Espanha em conjunto para
atrair mais turismo à região e, com isso, incentivar a criação e a valorização de
empresas que sustentem a população aí residente. Com este projeto, os municípios,
inseridos nos parques e outras instituições envolvidas, pretendem «reforçar a identidade da reserva, com a promoção da mesma para fins turísticos e a valorização
da economia local».
No âmbito do documento vão ser desenvolvidas ações como a atualização de conteúdos nas Portas do Parque e a elaboração de um calendário único de atividades
desportivas e culturais. Este plano nasce também com o objetivo de fortalecer a
identidade desta Reserva da Biosfera Transfronteira através do seu desenvolvimento económico e turístico sustentável e da proteção e conservação do seu património
natural e cultural.
O território da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés, abrange as áreas
correspondentes ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, no Norte de Portugal e o
Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xúres, na Galiza.
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TRAÇADO DA GRANDE ROTA DA
PENEDA-GERÊS APRESENTADO NA
PORTA DO PNPG – CAMPO DO GERÊS.
Contando com a presença do Senhor Presidente
da Câmara Municipal, Manuel Tibo e da Senhora
Vereadora do município, Dr.ª Ana Genoveva, decorreu
no dia 22 de novembro a segunda sessão de apresentação pública do projeto da Grande Rota da Peneda-Gerês.

A reunião, a cargo da Adere Peneda-Gerês, teve como
intuito ouvir sugestões e debater eventuais mudanças
do traçado, pois a Grande Rota da Peneda-Gerês vai
ter cerca de 200 quilómetros de extensão e passará
pelos cinco concelhos que integram o Parque Nacional
da Peneda-Gerês, num trajeto, para já ainda provisóNa sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara rio, dividido em 18 etapas, que ligará a Inverneira da
Municipal de Terras de Bouro realçou a importância e Ameijoeira (Melgaço) a Tourém (Montalegre), a partir
a mais-valia deste projeto como forma de captar novos de 2018.
visitantes, resolver as necessidades dos operadores
locais neste campo, envolvendo todo o setor e potenciar No caso de Terras de Bouro, a nova Grande Rota passará
em Brufe e pelas freguesias de Carvalheira, Campo do
o turismo, área fundamental para Terras de Bouro.
Gerês e Vilar da Veiga.
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GERÊS DISTINGUIDO
INTERNACIONALMENTE

O filme Uma Aventura na
Serra – Peneda Gerês Trail
Adventure foi distinguido
com o 1º lugar na categoria DOC Section - Sports
& Recreation na Gala
de Prémios do Festival
Internacional de Cinema
de Turismo, no passado dia
3 de novembro, em Vila
Nova de Gaia.
Todos os filmes foram avaliados por um júri composto
por profissionais e estudiosos de Cinema, Marketing
e Turismo, que após avaliação determinaram os
vencedores.
O ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de
Turismo é um evento ímpar no panorama nacional e
internacional, organizado pela APTUR – Associação
Portuguesa de Turismologia e contou com o apoio
oficial da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, do
Turismo do Porto e Norte de Portugal, além da presença do Município de Terras de Bouro.

Tratou-se de mais um galardão internacional de distinção turística que vem fortalecer o posicionamento do
Gerês enquanto produto turístico de referência a nível
internacional. Este prémio representa a forte aposta do
município no desporto de natureza enquanto veículo
de promoção das riquezas naturais do coração do único
Parque Nacional de Portugal que é o Gerês.
Uma palavra em especial de agradecimento para a empresa Carlos Sá Nature Events com a qual o Município
de Terras de Bouro tem colaborado na realização dos
eventos realizados no nosso território.
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FÓRUM GERÊS 2017
TURISMO, NATUREZA
E DESENVOLVIMENTO

No dia 27 de outubro realizou-se no Gerês um fórum para apresentação e discussão
de temáticas importantes directamente relacionadas com o turismo.
O património natural e cultural, as dinâmicas empresariais, a qualificação dos
recursos humanos, planeamento, ordenamento e estratégias foram os temas abordados por especialistas, académicos e outros representantes de entidades públicas
e privadas de reconhecida relevância, como;
IESF - Instituto de Estudos Superiores de Fafe
IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo
IPCA - Instituto Politécnico Cávado-Ave
ADERE-PG - Associação de Desenvolvimento Regional
ATP - Associação de Turismo do Porto/Agência Regional Promoção Externa
ATAHCA - Associação de Desenvolvimento Local
ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
EPATV - Escola Profissional Amar Terra Verde
GeoAtributo - Planeamento e Ordenamento do Território
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Comunidade Intermunicipal do Cávado
A associação empresarial Gerês Viver Turismo, entidade organizadora do evento,
realçou a importância do fórum por ter como objectivo o tratamento de problemáticas que nunca poderão deixar de ser discutidas e analisadas no âmbito de um sector
cada vez mais influente e decisivo a nível local, regional e nacional.
O evento, designado “Fórum Gerês 2017 - Turismo, Natureza e Sustentabilidade”,
contou com o apoio institucional do Instituto de Estudos Superiores de Fafe e decorreu no “coração” de uma área territorial com muito significado para o turismo
em Portugal, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, mais propriamente no Hotel
S. Bento, situado junto à Basílica de S. Bento da Porta Aberta, no concelho de Terras
de Bouro.
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TERRAS DE BOURO ACOLHE
GABINETE DE APOIO AO
EMPREENDEDORISMO
Terras de Bouro já tem em funcionamento a Antena UP Cávado, um projeto promovido pela CIM - Comunidade Intermunicipal do Cávado, em parceria com a
InvestBraga e a Agência de Energia do Cávado, com o objetivo de potenciar o ecossistema empreendedor na região.
Neste contexto, todas as quartas-feiras, a Antena UP Cávado abre portas aos empreendedores de Terras de Bouro, para os apoiar diretamente ao nível de informação sobre constituição e desenvolvimento das empresas, assim como sobre o acesso
aos apoios financeiros.
O gabinete funciona no edifício da Câmara Municipal de Terras de Bouro, com um
técnico especializado, responsável pelo apoio das Antenas UP Cávado.
Entre os serviços prestados pela Antena, está o apoio ao desenvolvimento de ideias
de negócio, que passará pela deteção de oportunidades e pelo apoio na elaboração
de modelos de negócio e na capacitação dos empreendedores; o apoio à constituição
de empresas, fornecendo informação sobre os aspetos legais, financeiros e fiscais a
ter em consideração na abertura de uma empresa, assim como os recursos humanos
afetos à mesma e os licenciamentos necessários; e informação sobre acesso a apoios
comunitários e bancários e seu reencaminhamento.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

XVII FEIRA DE SÃO MARTINHO
ATRAIU MILHARES À VILA DE
TERRAS DE BOURO
Ao longo de quatro dias muitos foram os visitantes
que assistiram e participaram nas atividades da XVII
“Feira-Mostra de São Martinho nas Terras do Gerês”.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Tibo, procedeu à abertura e encerramento oficial do
certame que animou a sede do concelho entre os dias
10 e 13 de novembro, aproveitando a ocasião, na visita efetuada ao recinto, para agradecer e elogiar todo
o trabalho e participação dos expositores que tanto
contribuíram para o sucesso deste Certame.
A Câmara Municipal de Terras de Bouro aproveita para
agradecer todo o apoio da ATAHCA que contribuiu para
o sucesso de mais uma edição da “Feira-Mostra de
S. Martinho nas Terras do Gerês”.
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TERRAS DE BOURO PRESENTE
NAS COMEMORAÇÕES DO
“1º DE DEZEMBRO”

A Banda Musical de Carvalheira deslocou-se a Lisboa, no dia 1 de
dezembro, onde participou, pela primeira vez e de forma brilhante,
no Desfile de Bandas Filarmónicas alusivo às comemorações do
“1º de Dezembro - Dia da Restauração da Independência”.
O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo,
acompanhado do Executivo da Junta de Freguesia de Carvalheira
marcou presença no desfile, evento que contou com a participação
de 35 bandas, oriundas de vários pontos do país e que tiveram a oportunidade de descer a Avenida da Liberdade em direção à Praça dos
Restauradores, interpretando, conjuntamente e de forma sublime, o
Hino da Maria da Fonte, o Hino da Restauração e o Hino Nacional, sob
direção do Maestro da Banda da Armada Portuguesa.
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

EXTREME GERÊS MARATHON
LEVOU MAIS DE 1200 ATLETAS AO
GERÊS. ATLETA DO SC BRAGA MIHAIL
LALEV FOI O VENCEDOR DA PROVA
PRINCIPAL
O Município de Terras de Bouro congratula-se com o enorme sucesso de mais uma
edição da prova Extreme Gerês Marathon.
O evento, que contou com o apoio do Município, tendo-se desenrolado a 1 e 2 de
dezembro na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês e na vila do Gerês, foi da
responsabilidade da Carlos Sá Nature Events, a quem se endereçam também os
mais reconhecidos parabéns pela “invasão natural” de mais de 1200 atletas e de
toda a logística envolvida e que trouxeram ao concelho mais um fim de semana
de enorme dinâmica social, desportiva, cultural e económica. A prova dividiu-se
em quatro distâncias da seguinte forma: Marathon 42 km; Estafeta 42 km; Meia
Maratona; Mini Maratona e Extreme Mile.
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CORRIDA DE
S. SILVESTRE
LEVOU CERCA
DE 200 ATLETAS
AO GERÊS
No dia 23 de dezembro decorreu a segunda edição da corrida de São Silvestre do
Gerês. O vencedor da prova foi o atleta
Bruno Ferreira, do Águias de Alvelos,
que cumpriu os cerca de dez quilómetros
entre a Basílica de São Bento da Porta
Aberta e o centro da vila do Gerês em
34 minutos e 53 segundos. No escalão
feminino, foi Adriana Gomes, do Minho
Aventura, a primeira a cortar a meta,
com 46 minutos e 8 segundos. Além da
corrida, decorreu também uma caminhada, num percurso circular, em torno
da vila do Gerês.

O evento, de cariz solidário, uma vez
que a receita reverteu para as delegações da Cruz Vermelha do Gerês, de Rio
Caldo e de Terras de Bouro e ainda para
os Bombeiros terrabourenses, foi organizado pela ATACE – Associação Turística
da Aldeia Comunitária da Ermida e pela
Associação Lírios do Gerês, com o apoio
da Câmara Municipal de Terras de Bouro
e das Juntas de Freguesia de Vilar da
Veiga e de Rio Caldo.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DA
VEIGA OFERECEU OBRAS LITERÁRIAS
À BIBLIOTECA DA EB1 DO GERÊS
Na presença da Senhora Vereadora, Dr.ª Ana Genoveva
e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar
da Veiga, António Príncipe, decorreu na EB1 do Gerês
a entrega de livros para a educação literária para uso
em contexto escolar, no âmbito do novo programa de
Português do ensino básico.
Desta forma, o Município de Terras de Bouro associou-se à iniciativa, reconhecendo que a literatura veicula
tradições e valores e é, como tal, parte integrante do
património. Sublinhe-se que esta ação enquadra-se
também nos planos e objetivos do município em requalificar a médio prazo os estabelecimentos escolares do
concelho, no sentido de possibilitar melhores condições aos alunos de Terras de Bouro.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
OFERECEU OBRAS LITERÁRIAS
ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES
No dia 30 de novembro, na sede do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro e
na presença da Dr.ª Liliana Machado, Chefe de Gabinete da Presidência, além da
respetiva equipa de apoio às bibliotecas, decorreu uma ação lúdica teatral para as
crianças dos jardins-de-infância de Moimenta e de Chorense, momento que assinalou a entrega da oferta pelo Município de obras de educação literária para uso
em contexto escolar.
Desta forma, o Município de Terras de Bouro continua a contribuir para a formação
completa do indivíduo e do cidadão em contexto escolar, uma vez que a literatura
veicula tradições e valores e é, como tal, parte integrante do nosso património.
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ENTREGA DE PRENDAS DE NATAL
AOS ALUNOS DOS JARDINS E ESCOLAS
DE 1.º CICLO DE TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro contemplou mais de quatrocentas crianças que frequentam os
Jardins-de-infância e Escolas de 1.º Ciclo com prendas de Natal, procurando, através deste pequeno gesto, alegrar ainda mais a quadra festiva.
A entrega das prendas, programada para o dia das festas de Natal , realizadas quer no vale do
Cávado, quer no vale do Homem, contaram com a já habitual presença do Pai Natal, constituindo
um momento muito aguardado e apreciado por todas as crianças.

BOLETIM MUNICIPAL 4º TRIM 2017 | 23

ENTREGA DE PRENDAS DE NATAL ÀS CRIANÇAS
DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DE VALDOSENDE,
DE SOUTO E AOS UTENTES DO CAO DE SOUTO

O Município de Terras de Bouro contemplou as crianças que frequentam os jardins-de-infância de Valdosende e de Souto com prendas de Natal, bem como os utentes
do Centro de Atividades Ocupacionais de Souto (CAO).
Na entrega das prendas, que contou novamente com a presença do Pai Natal, o
Município de Terras de Bouro agradeceu, mais uma vez, a excelente colaboração e
disponibilidade do Nuno Teixeira com a sua representação. É, sem dúvida, sempre
um momento muito aguardado e apreciado por todos neste período.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO EM PARCERIA
COM OS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TERRAS
DE BOURO PROMOVEU AÇÃO
DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE
“O EQUILÍBRIO ENTRE A
PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
E A PRESENÇA DO HOMEM
NO GERÊS”

Os alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro participaram no projeto de
Sensibilização para a Conservação do Parque Nacional
Peneda-Gerês “PNPG GO”, dinamizado pelo Município
de Terras de Bouro e dirigido à comunidade jovem do
concelho.
Esta ação de sensibilização ambiental decorreu nas
instalações dos Bombeiros Voluntários de Terras de
Bouro e foi dedicada ao tema “O Equilíbrio entre a
Preservação da Natureza e a Presença do Homem no
Gerês” - “Mitigação da Presença Humana”.
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O evento, didático e ambiental, contou com a participação da Vereadora da
Juventude da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Dr.ª Ana Araújo e envolveu
mais de uma centena de crianças do concelho de Terras de Bouro.
Os jovens tiveram a oportunidade de ouvir uma pequena apresentação acerca da
temática e de efetuarem uma visita às instalações dos Bombeiros Voluntários
ficando deste modo a conhecer toda a dinâmica daquela entidade sempre que é
necessária sua intervenção em alguma missão de socorro. Com esta iniciativa,
conseguiu-se envolver as crianças numa missão que deve ser acolhida por todos:
preservar o património natural que faz parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
A Dr.ª Ana Araújo, em representação da Câmara Municipal, aproveitou para agradecer a prestimosa colaboração da Corporação de Bombeiros Voluntários de Terras
de Bouro na dinamização desta atividade e, em especial, aos Bombeiros presentes
e ao seu 2.º Comandante, Lino Oliveira.
Esta é a primeira de um conjunto de atividades que se irão realizar no âmbito deste
projeto que será dinamizado pela Câmara Municipal de Terras de Bouro. E que conta
com o apoio de uma equipa técnica responsável pela sua implementação.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

TERRAS DE BOURO - ATIVIDADE
INTERGERACIONAL DO
PROJETO BEM ENVELHECER
No dia 29 novembro, várias instituições sociais do concelho participaram em
Amares, Santa Maria de Bouro, numa ação social e cultural organizada pela Casa
do Povo de Vale do Cávado em parceria com EAPN Portugal – Núcleo de Braga,
contando ainda com a colaboração do Centro Escolar de Bouro, do Município de
Amares e da Confraria do Santuário da Nossa Senhora da Abadia. Como é hábito, a
visita teve o apoio do Município de Terras de Bouro.
Do programa, destacou-se a receção aos participantes no Centro Escolar de Bouro
– Bouro Sta. Maria, onde tiveram oportunidade de assistir a uma representação de
expressão musical proporcionada pelos alunos do 4º ano de escolaridade, seguindo-se uma visita ao Santuário de Nossa Senhora de Abadia e um périplo pelo Museu
do Santuário de Nossa Senhora de Abadia, com guia orientadora.
Após a realização do almoço, teve lugar um animado e saudável momento musical
a cargo do “Grupo Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro” (Cavaquinhos).
É de realçar ainda que a realização desta iniciativa teve por objetivos: combater o
isolamento social e os riscos de solidão; promover e apoiar o contacto e a solidariedade entre as diferentes gerações; desenvolver as capacidades sensoriais (audição),
através da música; promover as competências cognitivas e o conhecimento através
do acesso à cultura (Museu).
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Entidades Participantes - ADCL; Casa do Areal – Fundo
Social do Município de Braga; SC Misericórdia Vieira do
Minho; Centro Social e Paroquial de S. Victor; Fundação
Bomfim; Centro Social de Chorense; Centro Social de
Rio Caldo; Centro Social e Paroquial de Souto; Centro
Social de Moimenta; Centro Social de Valdosende;
Centro Social de Vilar da Veiga; Centro Social e
Paroquial de Covide; Município de Terras de Bouro;
Município de Amares, Confraria do Santuário da Nossa
Senhora da Abadia, Casa do Povo de Vale do Cávado e
EAPN Portugal.
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TERRAS DE BOURO É SAÚDE

CENTRO MUNICIPAL DE VALÊNCIAS
DE TERRAS DE BOURO ASSINALOU
O DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL, NA VILA DO GERÊS
O Centro Municipal de Valências, como forma de comemorar o Dia Mundial da Alimentação Saudável preparou uma atividade em parceria com a UCC - Unidade de
Cuidados da Comunidade e a CPCJ dirigida às crianças
dos Jardins de Infância e do 1.º Ciclo do Agrupamento
de Escolas de Terras de Bouro. A ação visou sensibilizar
as crianças para os benefícios que estão associados a
uma alimentação completa, equilibrada e variada.
Esta atividade, que decorreu no Auditório do Centro de
Animação Turística do Gerês, consistiu na apresentação de uma peça de teatro que, de uma forma lúdica,
pretendeu demonstrar às crianças quais os riscos para
a saúde que estão associados ao consumo excessivo de
alimentos com alto teor de açúcar.
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CENTRO MUNICIPAL DE
VALÊNCIAS ASSINALOU O DIA
NACIONAL DA PREVENÇÃO
DO CANCRO DA MAMA
Outubro é o mês internacional de Prevenção de Cancro
da Mama e a 30 de outubro comemora-se o Dia Nacional
de Prevenção do Cancro da Mama.
Para assinalar a data, o Município de Terras de Bouro,
através do Centro Municipal de Valências, desenvolveu
um conjunto de atividades que visaram a sensibilização
das pessoas para esta problemática.

Foram distribuídos folhetos com informações úteis
sobre a doença e que procuraram alertar a população
feminina para a importância da prática do auto-exame,
realização de exames de diagnóstico e realização de
consultas médicas.
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VIII CAMPANHA DE
RECOLHA DE SANGUE
ORGANIZADA PELO
CENTRO MUNICIPAL
DE VALÊNCIAS

Decorreu em novembro, na Sede do Centro Municipal
de Valências em Moimenta e no Pólo do Gerês, a VIII
companha de recolha de sangue, ação com ótimos
resultados e que foi organizada em parceria com o
Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
Os valores registados foram obtidos com o contributo
de muitos terrabourenses que se mobilizaram em prol
de uma nobre causa que contribuiu para aumentar as
reservas de sangue nos hospitais portugueses.
Graças ao espírito solidário de todos estes terrabourenses foi possível superar os objetivos propostos,
motivando-nos assim para continuarmos a repetir esta
iniciativa futuramente.
O Município de Terras de Bouro agradece a todos os
que doaram sangue pois este seu nobre gesto poderá
ajudar a salvar vidas.
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CENTRO MUNICIPAL DE VALÊNCIAS ASSINALOU
O DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL,
NA VILA DE TERRAS DE BOURO
Como forma de comemorar o Dia Mundial da Alimentação Saudável, o Centro
Municipal de Valências de Terras de Bouro dinamizou um workshop em parceria
com o Centro Social e Paroquial de Souto e no qual participaram os utentes do CAO
– Centro de Atividades Ocupacionais e as crianças do Jardim de Infância daquela
instituição.
Do programa constou uma apresentação multimédia, tendo, de seguida, o nutricionista do centro de valências falado sobre os benefícios que uma alimentação
completa, variada e equilibrada aliada a uma correta higiene oral tem para a saúde
das pessoas.
Foi também distribuído a todos os participantes um folheto elaborado pelos serviços
que incidiu sobre a atual roda dos alimentos, dando a conhecer os sete grupos de
alimentos que a compõem, bem como a proporção em que cada um deles deve estar
presente na alimentação diária.
No final foi realizado um jogo com os presentes, em que estes foram desafiados, de
olhos vendados, a identificar um conjunto de alimentos.
O Município de Terras de Bouro agradece a toda a equipa do Centro Social e
Paroquial de Souto pelo convite formulado para a realização desta atividade e que
permitiu proporcionar um dia diferente aos utentes desta instituição, cumprindo
simultaneamente a missão do Centro Municipal de Valências que trabalha em prol
da comunidade.
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PROJETO
PIMPOLHO
PROPORCIONA
PREVENÇÃO DE
AMBLIOPIA

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal
de Terras de Bouro participou na implementação do
Projeto Pimpolho – Projeto de Prevenção da Ambliopia,
no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado entre
o Município e o Hospital de Braga.
A ambliopia, conhecida como “olho preguiçoso”, é uma
doença exclusiva da infância e apenas tratável nesta
faixa etária (até aos 5 anos).
Neste sentido, são objetivos do Projeto Pimpolho realizar uma avaliação oftalmológica a todas as crianças
entre os 3 e 4 anos que frequentem os estabelecimentos de ensino público e privado da área do Município
de Terras de Bouro e sinalizar todas as crianças
com ambliopia ou fatores de risco ambliogénicos. O
Hospital de Braga recebe as crianças nas instalações
do Serviço de Oftalmologia, sendo a avaliação clínica
de despiste da Ambliopia supervisionada por Médicos
Oftalmologistas.
No ano de 2017, o Projeto Pimpolho teve como destinatários todas as crianças nascidas no ano 2013,
tendo-se realizado no passado dia 22 de novembro e
13 de dezembro as consultas nas quais participaram
várias crianças.
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6ª EDIÇÃO DA CORRIDA “NATAL SOLIDÁRIO”
No dia 15 de dezembro realizou-se a 6ª edição da Corrida “Natal Solidário”. A prova
foi promovida pelo Projeto Geira (Grupo de Estudo, Informação, Recreio e Artes)
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, com a colaboração da Associação
de Estudantes. Além do caráter desportivo, este evento teve igualmente um cariz
solidário, uma vez que o prémio de inscrição dos participantes consistiu na doação
de bens alimentares não perecíveis, com o intuito de serem distribuídos pelas famílias mais carenciadas dos alunos do Agrupamento.
O Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas, Dr. Óscar Rodrigues entregou à Câmara
Municipal todos os bens alimentares angariados, sendo estes distribuídos pelas
famílias sinalizadas pelo Serviço de Ação Social.
A Câmara Municipal agradece a generosidade de todos os que participaram na
realização desta iniciativa de solidariedade, pois proporcionou um Natal melhor a
algumas famílias do concelho, minimizando as suas carências alimentares.
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PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL EM ENTREVISTA
AO PORTO CANAL DEFENDE
TURISMO “DE QUALIDADE E
SUSTENTÁVEL TODO O ANO”
No dia 23 de outubro, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Manuel Tibo, em entrevista Porto Canal,
defendeu a prioridade que o concelho precisa ter em
“abrir a porta ao que é sustentável todo o ano, sendo
que, a palavra “Gerês”, como marca nacional e internacional, eleva logo todos os caminhos direcionados
ao turismo”. Este será um dos caminhos fundamentais
para aumentar o emprego e fomentar a economia em
Terras de Bouro, sublinhou o Senhor Presidente da
Câmara Municipal.
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CIENTISTAS CHINESES
RECEBIDOS NA CÂMARA
MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO
O Sr. Presidente da Município de Terras de Bouro,
Manuel Tibo, acolheu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho dois reconhecidos cientistas chineses que
se deslocaram a Terras de Bouro. A visita de cortesia
teve como objetivo uma perceção do cultivo de plantas
medicinais no território terrabourense, entre outras
formas de intercâmbio cultural, já que os investigadores
também visitaram o Núcleo Museológico de Campo do
Gerês.
Esta deslocação inseriu-se num projeto bilateral da
Fundação de Ciência e Tecnologia entre Portugal
e a China, plano aprovado nas áreas Médica e das
Ciências Biológicas e em que o Prof. Alberto Dias, da
Universidade do Minho, é o representante.
De referir ainda que o Prof. XiinMin Liu é membro
da Advisory Panel on Tradicional Medicine, WHO,
Professor e membro da Administração do Institute
of Medicinal Plant Development (Beijing) e o Prof.
Yang Sijing é Presidente da Affiliated TCM hospital
of Southwest Medical Unversity e Vice – Presidente
da Southwest Medical University.
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HOMENAGEM AO EXMO. SR.
DR. JOSÉ ANTÓNIO DE ARAÚJO
O Município de Terras de Bouro fez-se representar pelo executivo em permanência,
na homenagem realizada pela Santa Casa da Misericórdia de Braga ao Exmo. Sr.
Dr. José António de Araújo, solenidade que decorreu a 22 de dezembro.
Em reunião do anterior Executivo Municipal foi aprovada a atribuição da Medalha
de Honra Municipal ao Exmo. Sr. Dr. José António de Araújo, ex-Presidente da
Câmara Municipal, algo que irá acontecer em breve, em Terras de Bouro, quando
se realizar no concelho a devida e muito merecedora homenagem.

foto: Diário do Minho
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL NAS ÁREAS DE SERVIÇO DE
APOIO A CRIANÇAS E JOVENS E TRABALHO
SOCIAL E ORIENTAÇÃO

O Municipio de Terras de Bouro, através da Srª Dr.ª Liliana Machado, Chefe de
Gabinete do Senhor Presidente da Câmara Municipal, esteve presente em Vila
Verde a 17 de novembro, numa sessão promovida pela ATAHCA para distinguir cerca
de nove dezenas de profissionais, de um total de 171 que concluíram, com sucesso,
o processo de certificação profissional nas áreas de Serviço de Apoio a Crianças e
Jovens e Trabalho Social e Orientação.
Os diplomas foram entregues aos profissionais de instituições de Vila Verde e de
Terras de Bouro que são colaboradores de entidades destes concelhos, nomeadamente escolas e instituições sociais.
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TERRAS DE BOURO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

BOLETIM MUNICIPAL 4º TRIM 2017 | 39

VILA VERDE

TERRAS DE BOURO
FREGUESIA
DE GONDORIZ

Penedo
do Tanque

Ribeiro
do Sótão

“Casa Branca”

Ponte de
Gondoriz

Praia Fluvial
de Moimenta

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

