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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TERRAS DE BOURO
Decorrido quase um ano, após a tomada de posse deste O património municipal também não está a ser descurado e,
Executivo, venho partilhar com todos os Terrabourenses, atendendo aos constrangimentos orçamentais do Município,
numa atitude de simplicidade, sinceridade e espírito de estão a ser preparadas várias candidaturas, direccionadas a
serviço, aquilo que já foi possível concretizar e o que está vertentes distintas, tais como, requalificação e beneficiação
perspetivado em relação ao futuro próximo.

de vários edifícios municipais e dotá-los de uma melhor
eficiência energética.

Poderá parecer pouco, para o muito que há para fazer, e muito pouco, para a vontade que temos de ir muito mais além.

Com uma visão e uma estratégia assentes naquelas que
foram as nossas propostas, não deixaremos de cumprir e

Porém, o caminho faz-se caminhando e o que pretendemos concretizar os projetos, consistentes, que vinham do antedeve ser feito com determinação e segurança, procurando- rior executivo e de aproveitar os Fundos Estruturais e de
-se responder às situações mais urgentes e fazendo-se as Investimento, no âmbito do Portugal 2020, para relançar
opções que nos parecem mais corretas.

novas oportunidades e concretizar obras absolutamente
necessárias.

Na área social estamos a acudir aos casos que nos vão sendo
colocados, e que são muitos, ao nível das necessidades para A Escola Básica do Gerês e a Escola Básica de Rio Caldo já
criar melhores condições habitacionais, apoio às famílias estão a ser requalificadas, prevendo-se que, com muito
carenciadas e às instituições que no terreno desenvolvem melhores condições, estejam em pleno funcionamento, após
a acção meritória de responder e acolher aqueles que pro- as férias de Natal.
curam esses serviços.
A abertura de dois Espaços Cidadão, um em Vilar da Veiga
No que diz respeito às necessidades básicas das populações, e outro em Moimenta, prosseguem e concretizam a opção
tem existido uma preocupação contínua em melhorar as política de levar mais próximo dos munícipes respostas
acessibilidades, garantir uma rede de abastecimento de inexistentes e que não colidam com as já instaladas.
água de consumo humano mais eficaz e ampliar a rede de
saneamento, proporcionando melhores condições de vida e É com este entusiasmo, esta vontade e esta certeza de que
maior dignidade a todos os munícipes.

o trabalho está a ser realizado de acordo com o que nos propusemos que, como presidente da autarquia, deixo a todos

Há nestas áreas ainda muito por fazer, mas é, conscientes uma palavra de esperança e fundada expectativa de que,
dessa realidade, que estamos a trabalhar com as entidades juntos, vamos melhorar o nosso Concelho.
competentes para que, quer no Vale do Cávado, quer no Vale
do Homem, se atinjam níveis mais elevados de satisfação.

Uma saudação especial a todos.
Manuel Tibo
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“REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA
BÁSICA DE RIO CALDO” E “REQUALIFICAÇÃO
E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO GERÊS”
AVANÇAM EM BREVE

O início das obras de requalificação das Escolas Básicas
de Rio Caldo e do Gerês está previsto para breve, logo
após a adjudicação das mesmas que estará concluída
no final de julho.
No caso da Escola Básica do Gerês, a requalificação
funcional do edifício passará pela criação de novos
espaços sanitários, pela ampliação do alpendre tardoz e pela criação de um recreio coberto exterior no
logradouro. Já no caso da Escola Básica de Rio Caldo,
as modificações consistirão: 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 concepção 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.
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A requalificação e adaptação da Escola Básica de Rio
Caldo orçará o valor de 268.048,00 euros e a obra de
requalificação e adaptação da Escola Básica e Jardim
de Infância do Gerês, ficará 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 será
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 DESPORTO

GERÊS GRANFONDO ATRAIU
MILHARES A TERRAS DE BOURO
Decorreu a 3 de junho mais uma edição do EDP Distribuição Gerês Granfondo by Trek, evento que contou
com o apoio do Município de Terras de Bouro. A prova, que atravessou os concelhos de Terras de Bouro,
Amares, Vieira do Minho e Montalegre, chamou ao
nosso concelho, entre participantes e público, milhares
de pessoas num fim de semana repleto de animação,
visibilidade e importância acrescida para a economia
e o turismo de Terras de Bouro.
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A competição dividiu-se em três percursos, além da
caminhada realizada no âmbito do acontecimento
desportivo. Assim e no Gerês Granfondo, prova-rainha,
com 144 km, os vencedores foram o ciclista Rúben
Almeida (masculinos) e a atleta Inês Amaro (femininos)
sendo que, no Mediofondo, com 112 km, os ciclistas
Filipe Machado e Diana Pedrosa saíram vitoriosos
mas suas categorias. Finalmente, no Minifondo, com
77 km, a vitória sorriu a Hélder Campinho e a Ana Vale
respetivamente.
A edição deste ano ficou claramente marcada pela
passagem na barragem da Caniçada e a subida a Santa
Isabel do Monte.
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PENEDA-GERÊS TRAIL ADVENTURE
DECORREU DE 12 A 19 DE MAIO
A prova Peneda-Gerês Trail Adventure®, que decorreu de 12 a 19 de maio, é uma
organização do Carlos Sá Nature Events, 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).
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SORTEIO DAS SÉRIES DO TORNEIO
CONCELHIO DE FUTSAL
O Município de Terras de Bouro tem como objetivos valorizar as atividades desportivas, promover junto da população do concelho a prática do desporto de uma forma
saudável, possibilitar o acesso à prática desportiva organizada e, neste caso, também
proporcionar uma saudável convivência entre todos os participantes.
Neste sentido, decorreu a 24 de maio no Salão Nobre dos Paços do Concelho e na presença dos representantes das equipas inscritas na edição 2018 do Torneio Concelhio
de Futsal, o respetivo sorteio das séries onde passaram a constar as equipas que
disputarão a prova. O início da competição decorreu no primeiro fim-de-semana
do mês de junho, este ano da responsabilidade do Grupo Desportivo de Valdosende.

No âmbito do protocolo de colaboração anteriormente estabelecido
entre o Município de Terras de Bouro e a organização da Braga Cup
entre 1 e 7 de julho, a vereadora do município, Dr.ª Ana Genoveva,
representou o concelho a 22 de junho, na cerimónia oficial de apresentação deste evento que contou com dois mil participantes.

MUNICÍPIO DE
TERRAS DE BOURO
NA APRESENTAÇÃO
OFICIAL DA BRAGA
CUP

A vereadora da Câmara Municipal de Terras de Bouro destacou a
cooperação entre as várias instituições envolvidas, o que permitiu,
sobretudo, mostrar as potencialidades turísticas do concelho aos
participantes do torneio BRAGA CUP e seus acompanhantes, participando em algumas atividades, como um passeio na embarcação
turística “Rio Caldo” e uma visita à Basílica de S. Bento da Porta Aberta.
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ULTRA TRAIL DA GEIRA
ROMANA COM MAIS DE
700 PARTICIPANTES
O atleta Bruno Ferreira, do Águias de Alvelos, venceu a prova longa do XI Ultra Trail da Geira Romana,
cumprindo os cerca de 50 quilómetros em 4 horas,
9 minutos e 54 segundos.
A prova, que integra o Campeonato Nacional Ultra
Trail Serie 100 TU (Grau 1) e decorreu entre Terras de
Bouro e Caldelas, foi completada no pódio com Diogo
Fernandes (Dr. Merino/4Moove – 04:12:11h) e Vítor
Cordeiro (EDV-Viana Trail – 04:14:29h).
Em femininos, a primeira mulher a cortar a meta foi
Catarina Fernandes, da Viriathus Runners Viseu, com
um tempo total de 05:33:45h. Seguiram-se Susana
Simões (EDV-Viana Trail) com 05:40:40h e Adriana
Gomes (Minho Aventura) com 05:42:26h.
A XI edição da Ultra Trail Geira Romana, que contou
com a presença do Executivo Municipal de Terras
de Bouro, juntou no total mais de 700 pessoas, que
participaram nas várias modalidades da prova, teve
o apoio dos Municípios de Terras de Bouro e Amares
e a organização foi da responsabilidade da Confraria
Trotamontes e do Clube de Orientação do Minho.
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1ª PROVA DA TAÇA DE PORTUGAL DE
ENDURO BTT DECORREU EM TERRAS
DE BOURO
Realizou-se nos dias 21 e 22 de abril, em Terras de Bouro, a primeira prova deste
ano de Enduro BTT com o evento a ter o apoio do Município de Terras de Bouro e
organização da responsabilidade da In Nature e da ADRC de Chorense.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

10º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO
GERÊS VIVER TURISMO
O Município de Terras de Bouro esteve presente na
celebração do 10ª Aniversário da Associação Gerês
Viver Turismo.
Para além do senhor presidente da Câmara Municipal
de Terras de Bouro, Manuel Tibo, intervieram também
na sessão: José Carlos Pires, presidente da Associação
Gerês Viver Turismo, José Arriscado, vice-presidente
da Associação e Diretor do Hotel S. Bento, Armando
Carvalho Araújo, presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Coelho, técnico de turismo, Marco Sousa,
em representação da Entidade Regional Porto e Norte
e Sónia Almeida, diretora executiva da ADERE-PG.
O evento, que decorreu no Hotel S. Bento a 18 de abril,
ficou assim marcado pela presença de diversas entidades, públicas e privadas, empresas associadas da Gerês
Viver Turismo, fornecedores e amigos da associação e
serviu para demonstrar o trabalho desenvolvido pela
GVT, nomeadamente, a apresentação da sua nova página eletrónica.
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REUNIÃO DA UNIDADE DE
GESTÃO E COORDENAÇÃO
DO PROJETO RAIA TERMAL

O auditório Prof. Dr. Emídio Ribeiro, na vila do Gerês,
foi o local escolhido para a 9ª reunião da Unidade de
Gestão e Coordenação do Projeto Raia Termal, órgão
do Comité Conjunto do referido projeto. Na reunião
estiveram presentes, do lado português, as Câmaras
Municipais de Terras de Bouro e de Melgaço e do lado
espanhol, a deputação de Ourense, Confederação
Hidrográfica Miño-Sil OA, as Termas de Cortegada e
as Termas de Lóbios.
A sessão, para além da natural abordagem ao ponto
de situação atual e respetivo plano estratégico, ficou
também marcada pela apresentação do Balneário das
Termas do Gerês, da responsabilidade da Dr.ª Rosário
van Zeller a quem agradecemos a gentileza e profissionalismo demonstrado na realização da visita.
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ABERTURA DA ÉPOCA
TERMAL NA VILA DO GERÊS
Contando com a presença do Executivo Municipal,
além das entidades convidadas e ao som da nobre e
prestigiada Banda Musical de Carvalheira, abriu a 1 de
maio, mais uma época termal na Vila do Gerês.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Terras
de Bouro, Manuel Tibo, destacou a importância desta
atividade para o setor económico do concelho e também para o desenvolvimento da própria vila termal.
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PROJETO COMPETITUR
APRESENTADO EM TERRAS
DE BOURO

O Município de Terras de Bouro e a ADERE Peneda-Gerês promoveram a primeira
reunião de trabalho para apresentação do projeto CompetiTUR.
O projeto “Peneda-Gerês CompetiTUR” (NORTE-02-0853-FEDER-000029) é promovido pela ADERE-PG, em parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo/
Escola Superior de Desporto e Lazer e com a Incubo (Incubadora de Iniciativas
Empresariais Inovadoras). Pretende envolver as empresas que operam no setor
do turismo na região do Parque Nacional da Peneda-Gerês (municípios de Terras
de Bouro, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Montalegre) numa estratégia de valorização e qualificação das atividades e serviços turísticos, com vista
à diferenciação e posicionamento da oferta do destino turístico.
A sessão, destinada às empresas do território que atuam na economia do turismo,
realizou-se a 3 de abril e teve como objetivos: a apresentação do projeto e das ações
e a aplicação de um questionário de autoavaliação às empresas da economia do turismo. A ADERE pretende, com esta candidatura, combater a característica de não
ser este apenas um produto turístico de natureza/ativo/walking e tentar qualificar
as infraestruturas e serviços, tendo como objetivo último a comunicação do produto
a nível nacional e internacional.
No mesmo âmbito, o Núcleo Museológico do Campo do Gerês acolheu também
no dia 7 de junho um workshop destinado a abordar a temática “Diferenciação e
posicionamento da oferta e dos produtos turísticos”.
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FIM DE SEMANA
GASTRONÓMICO DO
CABRITO BIOLÓGICO
DA SERRA DO GERÊS

TERRAS DE BOURO É CULTURA

Nos dias 12 e 13 de maio decorreu o “Fim-de-semana
Gastronómico do Cabrito Biológico da Serra do Gerês”,
evento que tem como objetivos a promoção e divulgação da nossa região e da sua gastronomia local, com o
especial destaque para um dos seus mais emblemáticos
produtos endógenos, como é o caso do cabrito.
A difusão deste acontecimento gastronómico possibilitou atrair ao concelho de Terras de Bouro muitos
visitantes que contribuíram para o desenvolvimento
económico da região, nomeadamente, de todos os O nosso especial agradecimento à ATAHCA e à Entidade
restaurantes e empreendimentos do concelho que Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal, pelas
importantes parcerias que têm com o Município de
aderiram à iniciativa.
Terras de Bouro, não só neste fim-de-semana, mas
também em outras ações que contribuem e muito para
a promoção e desenvolvimento do concelho de Terras
de Bouro.
De igual modo, no âmbito da Feira do Cabrito Biológico
da Serra do Gerês, realizou-se o workshop “A importância do Cabrito Biológico na Gastronomia do Concelho
de Terras de Bouro” que decorreu no edifício da Câmara
Municipal, no dia 11 de maio, e contou com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Manuel Tibo, do Presidente da ATAHCA, Professor
Mota Alves e do Diretor Regional Adjunto da DRAP
Norte, Engº. Mário Silva.
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XIV SUBIDA DA VEZEIRA
NAS TERRAS DO GERÊS
A Associação Lírio do Gerês organizou a 12 e 13 de
maio, a XIV Subida da Vezeira, costume secular em
que o gado das vezeiras de Rio Caldo e Vilar da Veiga
se dirige para a serra.
O evento teve o seu início, oficialmente, no sábado à
noite com animação musical. Já no domingo e logo pela
manhã, ocorreu a passagem das Vezeiras de Vilar da
Veiga e de Rio Caldo pelo centro da Vila do Gerês, seguindo-se a abertura da prova gastronómica no Parque
das Termas com animação pelo Rancho Folclórico da
Associação de Paradela (Valdosende) e pela Charanga
de Vilar da Veiga. Na parte da tarde, continuou a programação com tocatas de concertinas e cantares ao
desafio e ainda 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, assim como dos
Hoteleiros do Gerês.
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ALDEIA COMUNITÁRIA DA
ERMIDA ACOLHEU A VI FEIRA
DA CHANFANA DE CABRA
A ATACE, Associação Turística da Aldeia Comunitária
da Ermida, organizou a 7 e 8 de abril o evento gastronómico “Feira da Chanfana de Cabra da Aldeia
Comunitária da Ermida da Serra do Gerês”.
Contando com o apoio do Município de Terras de Bouro,
a sexta edição da feira divulgou e promoveu ao longo de
dois dias, perante os muitos visitantes, a chanfana de
cabra como prato gastronómico de eleição, procurando
também não só dar a conhecer os usos e costumes da
aldeia comunitária da Ermida da Serra do Gerês como
promover a aldeia do ponto de vista turístico.
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ATIVIDADE “MENINOS A SONHAR
NAS ÁGUAS DO GERÊS” LEVOU
CENTENAS DE CRIANÇAS AO
CENTRO NÁUTICO DE RIO CALDO

A Associação “Os Minhotos de Clichy”, da região de
Paris, em colaboração com a Câmara Municipal de
Terras de Bouro promoveu, a 30 de junho, uma concentração juvenil no Centro Náutico de Rio Caldo.
Com a participação de crianças de todo o distrito de
Braga, com ou sem grau de deficiência, foi assim proporcionada uma viagem na embarcação turística “Rio
Caldo” colocando os “Meninos a Sonhar nas Águas do
Gerês”, além de outras atividades.
O número de participantes ascendeu a cerca de 450,
o que animou e coloriu ainda mais nesse dia o espaço
do Centro Náutico de Rio Caldo e as áreas adjacentes.

20 | TERRAS DE BOURO

BANDA MUSICAL DE
CARVALHEIRA PRESENTE
NAS FESTAS DE
MONTFERRAND 2018
Decorreram durante quatro dias, de 18 a 21 de maio,
as Festas de Montferrand, em França, acontecimento
abrilhantado, pela terceira vez, com a presença da
Banda Musical de Carvalheira que desfilou pelas ruas
da localidade e marcou presença na câmara municipal
local, divulgando e dignificando, uma vez mais, a cultura e a música de Terras de Bouro.
A escolha da sua nova embaixatriz, Kathleen Bonnet,
foi o mote para as comemorações. Só por curiosidade,
refira-se que todos os anos este município francês escolhe uma jovem que do ponto de vista pessoal, escolar,
social e cultural se tenha vindo a destacar na vida local,
contribuindo a edilidade para o efeito com a atribuição
de uma bolsa escolar ou a concessão de férias e atividades nos equipamentos municipais de Clemont-Ferrand.
A embaixatriz escolhida tem também responsabilidades sociais e culturais de representação institucional
que contribuem assim para a integração e adesão dos
jovens na vida pública.
Integraram a comitiva terrabourense, em representação do Executivo Municipal de Terras de Bouro, o
vice-presidente, Dr. Adelino Cunha e a presidente da
Junta de Freguesia de Carvalheira, Dr.ª Filipa Moreira.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 152
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º 08/2018 - 12 DE ABRIL DE 2018
1ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da informação da Divisão Administrativa
e Financeira relativa à prescrição de dívidas ao
Município e remeter à Assembleia Municipal;
2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da Declaração de compromissos Plurianuais, nos termos da Lei dos compromissos e
dos pagamentos em atraso;
3ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da Declaração de pagamentos em
atraso, nos termos da Lei dos compromissos e
dos pagamentos em atraso;
4ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da Declaração de recebimentos em
atraso, nos termos da Lei dos compromissos e
dos pagamentos em atraso;
5ª. Deliberado por maioria, com a votos contra do executivo em permanência e do Senhor
Vereador Dr. Paulo Sousa rejeitar a proposta de
adesão à Associação Nacional de Assembleias
Municipais;
6ª. Deliberado proceder à adjudicação definitiva
da Hasta Pública para arrendamento da loja nº.
11-A do Centro de Animação Turística do Gerês;

2º TRIMESTRE 2018

7ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos
dois Vereadores da oposição, aprovar o projecto
de Regulamento e Exploração e Utilização da
Casa dos Bernardos e submetê-lo a discussão
pública;
8ª. Deliberado aprovar a minuta do contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências na Freguesia de Rio Caldo e submetê-la a autorização da Assembleia Municipal;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 1.500,00 € à Associação Turística da Aldeia
Comunitária da Ermida para a realização da
VI edição da Feira da Chanfana de Cabra;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 4.500,00 € à Associação de Pequenos Frutos.
Tal benefício fica sujeito a Reversão, no caso
de a dita Associação incumprir o seu objeto estatuário, de forma grave e reiterada, ou se, por
qualquer causa, cessar, de facto ou de direito a
sua atividade, no prazo de cinco anos, contado
da data da presente deliberação. A referida
Reversão implica a Restituição em singelo do
benefício concedido, mediante interpelação para
o efeito. Tal benefício fica condicionado à subscrição de declaração pela Direção da Associação
em que esta se declare obrigada à obrigação de
reversão ora determinada;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
9.315,00 € à Associação Gerês Viver Turismo
para suprir encargos com diversas atividades
executadas ao longo do ano de 2017 no âmbito
da promoção turística do Concelho.

EDITAL N.º 09/2018 - 18 DE ABRIL DE 2018
1ª. Deliberado, aprovar os Documentos de
Prestação de Contas relativa a 2017 e remeter
à Assembleia Municipal;
2ª. Deliberado, aprovar as Primeira Revisão aos
Documentos Previsionais para o ano de 2018 e
remeter à Assembleia Municipal;
3ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Relatório do Segundo Semestre
de 2017 da Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas e remeter à Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 10/2018 - 10 DE MAIO DE 2018
1ª. Deliberado atribuir um apoio em material no
valor de 768,90 € (IVA incluído) ao Sr. Domingos
Gonçalves Carvalheiro para melhoria das condições habitacionais. Esta Deliberação baseou-se
no Relatório Social elaborado pela Técnica de
Ação Social do Município;
2ª. Deliberado ratificar o pedido de concessão
de lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018) ao
Senhor Manuel Augusto Fernandes Vale;
3ª. Deliberado ratificar o pedido de concessão
de lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018)
ao Senhor António Pimenta de Sousa Carvalho;
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4ª. Deliberado ratificar o pedido de concessão
de lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018) à
Senhora Maria do Céu Ribeiro Rebelo da Silva;
5ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de
lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018)
ao Senhor Fernando Joaquim Mouta Martins;
6ª. Deliberado atribuir o apoio suplementar
a estudantes do ensino superior para o aluno
Pedro Antunes Veloso;
7ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da informação da Divisão Administrativa
e Financeira relativa à prescrição de dívidas ao
Município e remeter à Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 11/2018 - 24 DE MAIO DE 2018
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 3.900,00 € ao Grupo Desportivo,
Recreativo e Cultural da Juventude da Valdosende para organização da XXII Edição do
Torneio de Futebol das Associações de Terras de
Bouro do ano de 2018;
2ª. Deliberado aprovar o protocolo para Promoção do Turismo com a Gerês Viver Turismo;
3ª. Por votação nominal e maioria com o voto
contra do Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa e abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Teixeira deliberado atribuir o apoio financeiro de 7.500,00 €
à Associação SócioCultural e Desportiva de
Valdosende para conclusão dos trabalhos de
requalificação das Piscinas de Valdosende;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.500,00 € à Associação Desportiva
e Recreativa de Carvalheira para aquisição de
um sistema de som para a promoção de actividades Recreativas e Culturais, bem como para
apoio ao Desfile e Baile de Carnaval;
5ª. Deliberado deferir o pedido de redução de taxas apresentado pela Srª. Susana Filipa Barbosa
Correia, no montante de 300,00 € referente à
licença de habitação própria;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 342,04 € ao Grupo Desportivo do
Gerês, para custear despesas com o IMI;

contraente - Armindo Costa Serra Cruz Martins
e Associados, SROC à apreciação e aprovação da
Assembleia Municipal;

10ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da informação da Divisão Administrativa
e Financeira relativa à prescrição de dívidas ao
Município e remeter à Assembleia Municipal.

3ª. Deliberado por maioria com a abstenção
dos senhores Vereadores da oposição aprovar
o Regulamento de Exploração e Utilização da
“Casa dos Bernardos” e submeter a apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal;

EDITAL N.º 12/2018 - 7 DE JUNHO DE 2018
1ª. Deliberado aprovar a proposta referente à
ETAR de Souto retirando o quarto ponto dos
considerados;
2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da informação da Divisão Administrativa
e Financeira relativa à prescrição de dívidas ao
Município e remeter à Assembleia Municipal;
3ª. Deliberado por maioria, com a abstenção do
Vereador do Partido Socialista, aprovar a alteração ao Regulamento de Exploração e Utilização
do Centro Náutico de Rio Caldo e submetê-lo a
discussão pública pelo período de 30 dias;
4 ª . D e l i b e ra d o ap r ov a r a a l t e ra ç ã o a o
Regulamento da Tabela de Taxas e outras receitas do Município de Terras de Bouro e submetê-lo a discussão pública pelo período de 30 dias;
5ª. Deliberado por maioria, com a abstenção
do Vereador do Partido Socialista, aprovar o
Projecto de Regulamento das Festas Concelhias
de Terras de Bouro e submetê-lo a discussão
pública pelo período de 30 dias;
6ª. Deliberado por maioria, com a abstenção
dos Vereadores da oposição, aprovar a alteração ao Regulamento da Tabela de preços Centro Náutico de Rio Caldo /Campo de Futebol
Municipal e submetê-lo a discussão pública pelo
período de 30 dias;
7ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos
Vereadores da oposição, aprovar a alteração
ao Regulamento de Conservação, Utilização e
Funcionamento das Instalações Desportivas
do Campo de Futebol Municipal e submetê-lo a
discussão pública pelo período de 30 dias;

6ª. Deliberado deferir o pedido de redução de
taxas apresentado pela Srª. Ana Cecília Garcia
Araújo, no montante de 300,00 € referente à
licença de habitação própria;

8ª. Deliberado aprovar a Norma de Controlo
Interno.

7ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de
lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018)
à Firma Geresmont - Desporto Aventura, Ldª.;

EDITAL N.º 13/2018 - 21 DE JUNHO DE 2018

8ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de
lugar de estacionamento na Vila do Gerês por
seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018)
ao Senhor Hugo Gonçalo Ferreira Gonçalves
Soares;

1ª. Deliberado submeter a Segunda Revisão ao
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos
para o ano de 2018 à apreciação e aprovação da
Assembleia Municipal;
2ª. Deliberado submeter a cessão da posição
contratual no contrato de aquisição de serviços celebrado em 27 de julho de 2017, com o

4ª. Deliberado deferir o pedido de concessão
de três lugares de estacionamento na Vila do
Gerês por seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2018) à Firma Geresmont - Desporto
Aventura, Ldª.;
5ª. Deliberado indeferir o pedido de melhoria
das condições habitacionais apresentado pela
Srª. Teresa de Jesus da Silva Faria Batista;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.500,00 € à Associação Cultural,
Recreativa, Desportiva e Ecológica – Lírio do
Gerês;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 300,00 € à Associação de Danças e
Cantares do Rancho Folclórico das Lavradeiras
da Balança para custear as despesas com a constituição da Associação;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 600,00 € à Associação de Danças e
Cantares do Rancho Folclórico das Lavradeiras
da Balança para participação no festival folclórico de Almeirim;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 1.000,00 € à Associação de
Tocadores Entre Pontes para despesas com a
realização de festa de aniversário;
10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.500,00 € à Moto Clube do Gerês
para despesas com a realização da concentração
de motard de 2018;
11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 6.850,00 € à Comissão de Festas da
Santa Eufémia do Gerês para despesas com as
festividades em honra de Santa Eufémia;
12ª. Deliberado transferir o valor de 10.000,00 €
à Junta de Freguesia de Rio Caldo no âmbito
do contrato interadministrativo de delegação
de competências para fazer face aos encargos
com o processo alteração da toponímia daquela
Freguesia;
13ª. Deliberado transferir o valor de 7.525,56 €
+ IVA à Junta de Freguesia da Ribeira no âmbito
do contrato interadministrativo de delegação de
competências para alargamento do caminho no
Lugar de Casal Baixo
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ESPAÇO CIDADÃO
Moimenta
Vilar da Veiga

INFORMAÇÃO aos MUNÍCIPES
O concelho de Terras de Bouro passará a ter ao dispor dos seus habitantes e visitantes, a partir do dia 3 de outubro,
dois Espaços Cidadão localizados em Moimenta (no edifício da Câmara Municipal) e em Vilar da Veiga (na sede da
Junta de Freguesia).
O Espaço Cidadão é um conceito inovador de prestação de serviços públicos, reunindo no mesmo espaço várias
entidades públicas e privadas, com o objetivo de facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública, nomeadamente:
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT):
Registo de contrato de trabalhadores estrangeiros;
Queixas e denúncias, com encaminhamento das
mesmas para o serviço desconcentrado mais próximo;
Aquisição de livros e publicações à ACT;
ADSE, I.P.:
Pedido / renovação de cartão europeu de seguro de
doença (CESD);
alteração de dados);
Emissão de declaração para efeitos de
complementaridade;
Entrega de documentos de despesa;
ADSE Direta - Envio Documentos para reembolso
(Regime Livre (RL));
Agência para a Modernização Administrativa:
Pedido de Alteração de Morada do Portal do Cidadão;
Chave Móvel Digital - Alteração PIN Presencial no
;
Pedido de Certidões Online no Portal do Cidadão;
Chave Móvel Digital - Cancelar Registo Presencial no
;
Chave Móvel Digital - Desbloquear Registo Presencial no
;
Chave Móvel Digital - Registo Presencial no
;
Orçamento Participativo Portugal:
Votação no Orçamento Participativo de Portugal Cidadão Português;
Votação no Orçamento Participativo de Portugal -

Cidadão Português - SMS-Informação;
Votação no Orçamento Participativo de Portugal Cidadão Estrangeiro;
Caixa Geral de Aposentações:
Pedido de Reembolso de despesas de funeral;
Pedido de subsídio de morte;
Entrega de requerimento de subsídio de funeral;
Entrega de requerimento de subsídio por assistência de
terceira pessoa;
Entrega de requerimento para pagamento de quotas de
subscritores na situação de licença sem vencimentos e
situações equiparadas.
Direção-Geral do Consumidor:
Receção de reclamações;
Pedidos de Informação;
Encaminhamento para a rede de apoio ao consumidor
endividado.
Direção-Geral do Ensino Superior (DGES):
Preenchimento assistido de formulários – Historiais de
superior no estrangeiro, outras certidões e declarações;
Prestação de serviços informativos sobre pedido de
senha para a candidatura online – Concurso Nacional de
Acesso ao Ensino Superior;
Prestação de serviços sobre a candidatura online Acesso
ao Ensino Superior;
Prestação de serviços sobre a utilização do Simulador
Candidatura - Acesso ao Ensino Superior.
Dir.-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas:
Certidões Paroquiais e outros assuntos.

Inspeção-Geral das Atividades Culturais:
Registo Propriedade Intelectual - Averbamento;
Registo Propriedade Intelectual - Certidão;
Registo Propriedade Intelectual - Registo de Obra;
Registo Propriedade Intelectual - Registo de Nome
Literário / Artístico.
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana:
“Porta 65” - Submissão Candidaturas.
Instituto da Mobilidade e dos Transportes:
Revalidação, 2º Via (duplicado) e substituição da carta de
condução;
Averbamento do grupo 2 (restrição 997) na carta de
condução.
Instituto da Segurança Social:
Segurança Social Direta (SSD) - Apoiar o Cidadão no
pedido da password da SSD;
Segurança Social Direta - Apoiar o Cliente no acesso à SSD
com o Cartão do Cidadão;
Pedido de alteração de morada;
Informações;
Segurança Social Direta - Apoiar o Cliente na consulta à
SSD se este já tiver password;
Renovação do Cartão Europeu do Seguro de Doença;
Pedido do Cartão Europeu do Seguro de Doença;
Atendimento por Marcação (VMP - Visita por Marcação
Prévia);
Segurança Social Direta - Apoiar o Cidadão Entidade
Empregadora no pedido da password da SSD (no caso de
ter 10 ou mais trabalhadores);
Segurança Social Direta - Apoiar o Cidadão (emigrante) no
pedido da password da SSD;
Pedido de Declaração de Situação Contributiva.
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Marcação de renovação da autorização de residência;
Marcação de renovação do Cartão de Residência (para
cidadãos da União Europeia e seus familiares);
Marcação da prorrogação da permanência (para cidadãos
titulares de visto de trânsito, curta duração ou estada
temporária);
SAPA - Sistema Automático de Pré-Agendamento de
atendimento dos cidadãos que pretendam entrar,
permanecer, sair ou que estejam em situação que implique afastamento do território nacional.
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Serviços Partilhados do Ministério da Saúde:
Cancelar pedido de consulta;
Registar agregado familiar para poder realizar marcação
de consultas e pedidos de medicação para familiar;
Colocar pedido de isenção de taxas moderadoras;
Fazer pedido de renovação de receita crónica;
Alteração/cancelamento do pedido de isenção de taxas
moderadoras - Reclamação;
Marcar consulta;
Consultar os pedidos de receita submetidos no eAgenda;
Pesquisa Prestadores (Farmácias, Hospitais, entidades do
Serviço Nacional de Saúde (SNS));
Partilha de informação com o SNS;
Serviços Informativos;
Consultar - Lista de pedidos de consulta;
Dados Pessoais - Contactos de emergência;
Planos de cuidados – Questionário de saúde;
Planos de cuidados – Calculadora de risco;
Planos de cuidados – Boletim infantil e juvenil;
Planos de cuidados – Boletim de vacinas;
Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA) ao SNS e
Receita Sem Papel (RSP) – Calendário;
Serviços – Comprovativo de presença;
Autoridade Tributária
Obter e recuperar senha.
Caderneta predial.
Obter comprovativo de IRS.
Obter certidão de liquidação de IRS.
Obter certidão de dívida e não dívida.
Obter documento de pagamento do IUC.
Obter documento para pagamento do IMI.
Obter documento para pagamento de coimas.
E – Fatura.
Declaração modelo 44 – Comunicação de rendas.
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REUNIÕES DE PREPARAÇÃO
DAS FESTAS CONCELHIAS
DE TERRAS DE BOURO EM
HONRA DE S.BRÁS
No dia 19 de abril decorreu na câmara municipal uma
reunião entre o presidente do Município de Terras de
Bouro, Manuel Tibo, a vereadora, Dr.ª Ana Genoveva
Araújo e os empresários do comércio local, tendo em
vista a preparação das Festas Concelhias em honra de
S. Brás, previstas para os dias 2 a 6 de agosto.
No encontro foram abordados vários aspetos a considerar na elaboração e desenvolvimento deste importante
acontecimento, no intuito de continuar a valorizar as
festas concelhias. Há muitos anos referência no programa cultural de Terras de Bouro e fundamental para
a promoção do concelho, as Festas em Honra de S. Brás
são um espaço de diversão e confraternização entre todos os Terrabourenses e para os muitos visitantes que
se deslocam a Terras de Bouro neste período estival.
No mesmo âmbito, a 5 de junho foi realizada uma reunião de preparação do Cortejo Etnográfico a realizar
nas festas Concelhias de Terras de Bouro, edição de
2018.
No encontro, presidido pela senhora vereadora, Dr.ª Ana
Genoveva, estiveram presentes os Presidentes de
Junta de Freguesias e Associações que demonstraram
interesse em participar na iniciativa.
No tocante à segurança, decorreu a 29 de junho, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma reunião alusiva à preparação logística, aspetos de segurança,
mapeamento, localização da animação e esquematização das atividades festivas inerentes ao cortejo
etnográfico, corrida de cavalos, espetáculo musicais,
atos religiosos e lançamento de fogo-de-artifício.

No encontro de trabalho e para além da presença do senhor presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, Manuel Tibo e da senhora vereadora
do Município, Dr.ª Ana Genoveva, estiveram também representadas as entidades envolvidas: GNR,
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, Proteção
Civil Municipal e Cruz Vermelha de Terras de Bouro.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

PROJETO BEM ENVELHECER PROPORCIONA AÇÃO
“ DO MENINO AO VELHINHO” E AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
“A IMPORTÂNCIA DO BOMBEIRO NA SOCIEDADE CIVIL”

No dia 23 de maio várias instituições sociais terrabourenses e dos concelhos vizinhos participaram em Vieira do Minho numa ação social e cultural organizada
pela Santa Casa da Misericórdia local, tendo como parceiros, o Agrupamento de
Escolas de Vieira Araújo e a Academia de Música Valentim Moreira de Sá-Pólo de
Vieira do Minho. A atividade contou com o apoio, como é usual, do Município de
Terras de Bouro.
Do programa, além da receção dos participantes na Escola de Educação Pré-Escolar,
onde decorreu a ação “Do Menino ao Velhinho”, teve lugar, após o almoço uma atuação
dos alunos da Academia de Música Valentim Moreira de Sá- Pólo de Vieira do Minho.
É de sublinhar ainda que a realização desta iniciativa teve por objetivos: promover
e apoiar o contacto e a solidariedade entre as diferentes gerações e que teve como
destinatários os utentes do Projeto Bem Envelhecer e as crianças a frequentar as
escolas do Pré Escolar de Vieira do Minho.
De Terras de Bouro estiveram presentes o Centro Social de Rio Caldo; Centro Social
e Paroquial de Souto; Centro Social de Moimenta; Centro Social de Chorense; Centro
Social de Vilar da Veiga; Centro Social e Paroquial de Covide, e Município de Terras
de Bouro.
Por sua vez, no dia 24 de abril várias instituições sociais terrabourenses e dos concelhos vizinhos participaram na Vila de Terras de Bouro numa ação social e cultural
organizada pelo Município de Terras de Bouro e que contou com o apoio do Centro
Municipal de Valências e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro.
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Do programa, destacou-se a receção dos participantes
na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro, local onde decorreu a ação de sensibilização “A importância do papel do Bombeiro na
sociedade civil”.
Após a realização do almoço, teve lugar uma atuação
da Escola de Música do Centro Municipal de Valências
com a participação especial de Sérgio Mirra.
A realização desta iniciativa procurou: combater o isolamento social e os riscos de solidão; promover e apoiar
o contacto com a sociedade; possibilitar o contacto
com diferentes estilos de músicas e vivenciar novas
experiências.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA COMEMORADO EM TERRAS DE BOURO E
FEIRA DO LIVRO
Depois das comemorações do Dia Mundial da Criança a
1 de junho, atividade que culminou com uma espetacular e colorida largada de balões, os mais pequenos e não
só contaram ainda até dia 7 de junho com uma semana
repleta de atividades em Terras de Bouro.
Assim, desde a sempre apetecida presença dos insufláveis, durante este período realizaram-se também
palestras sobre o Parque Nacional da Peneda-Gerês,
apresentações diárias de obras literárias e contos, a
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Comemoração do Dia Mundial do Ambiente a 5 de junho, atividades da Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens e da Unidade de Cuidados Continuados de
Terras de Bouro e, para terminar, o momento musical
“ Sentir o Livro”, apresentado pelas turmas do 5º A e 6º B
da Escola B/S de Terras de Bouro.
Organização e apoios: Município de Terras de Bouro,
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens, Unidade de Cuidados
Continuados na Comunidade de Terras de Bouro,
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, GNR, ICNF,
Núcleo Rio Homem, SUMA e Água do Fastio.

26 | TERRAS DE BOURO

EXPOSIÇÃO PNPG GO
NA CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Terras de Bouro acolheu uma
exposição no âmbito da apresentação oficial do projeto
PNPG GO subordinada ao tema “Fauna do Gerês”.
Os trabalhos, que além das ilustrações, contemplaram também um concurso de quadras alusivas ao
PNPG, foram elaborados pelos alunos do 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro e crianças
dos jardins-de-infância e estiveram expostos no átrio
do edifício da Câmara Municipal.
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TERTÚLIA LITERÁRIA E
APRESENTAÇÃO MUSICAL
ENCERRARAM FEIRA DO
LIVRO EM TERRAS DE BOURO

O Salão Nobre dos Paços do Concelho voltou a ficar
repleto para o encerramento da Feira do Livro, acontecimento cultural e social que decorreu na sede do
concelho entre os dias 1 e 7 de junho.
A tarde foi preenchida com uma tertúlia literária, cujos
intervenientes foram os escritores Jacinta Correia
e João Luís Dias, seguida do momento musical final
“Sentir o Livro”, apresentado pelos alunos das turmas
do 5º A e 6º B do Agrupamento de Escolas, sob a coordenação da Sr.ª Prof.ª Sónia Coura.
A vereadora do Município de Terras de Bouro, Dr.ª Ana
Genoveva, agradeceu o empenho e a dedicação de todos os que participaram e colaboraram nas atividades
ao longo da semana e que contribuíram assim para o
sucesso do evento.
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PROGRAMA COLORADD NAS
ESCOLAS NO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE TERRAS DE
BOURO
No passado dia 23 de abril, 97 alunos do 3.º e 4.º ano
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro participaram no Programa ColorADD nas Escolas. Com este
plano pretendeu-se sensibilizar e alertar os alunos,
pais, encarregados de educação e toda a comunidade
educativa para a questão do daltonismo.
Este projeto, implementado em parceria com o
Município de Terras de Bouro, teve como objetivo
promover a inclusão no seio da comunidade escolar,
através de um conjunto de ações que permitem a conciencialização para esta limitação não visível.
Com a colaboração da Opticália Terras de Bouro, foi
efetuado o rastreio do daltonismo e o rastreio da visão,
contribuindo assim para o diagnóstico precoce e encaminhamento para serviços de especialidade.
Foram também realizadas ações de sensibilização
sobre o daltonismo com os Professores e a ação “Ver e
Sentir as Cores” com as crianças, sensibilizando para
a questão do daltonismo e dando a conhecer os constrangimentos que este problema causa no dia-a-dia
dos seus portadores.
Os alunos demonstraram muito entusiasmo nesta
ação, até pela oportunidade que tiveram de “ver como
um daltónico vê” através de uns óculos que simulam a
visão mais frequente do daltonismo - deuteranopia - e,
consequentemente, sentir um pouco as suas dificuldades diárias e a forma como veem o Mundo.
No final, oferecido pelo Município de Terras de Bouro,
receberam um Kit com material escolar contendo um
caderno com atividades, um conjunto de lápis de cor
identificados com o código ColorADD e uma mochila
colorida.
Este programa da ColorADD foi já realizado com mais
de 20.000 crianças de norte a sul do país pois… “a Cor
é para Todos”!!!
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VISITA DE ESTUDO
DE ALUNOS DA EB
FRANCISCO SANCHES
A TERRAS DE BOURO

A ação iniciou-se com uma visita aos Paços do Concelho
de Terras de Bouro, onde os alunos puderam conhecer o
Senhor Presidente da Câmara, a quem ofereceram lembranças gastronómicas confecionadas por eles próprios
nas aulas práticas, bem como um quadro de Francisco
Machado, artista plástico e professor da EB Francisco
Sanches, como forma de reconhecimento pelo apoio que
a autarquia deu na cedência do transporte.

Nos dias 17 e 18 de maio, um grupo de oito alunos Seguiu-se um passeio por Brufe, barragem de Vilarinho
do 5º ao 9º ano, com currículo específico individual, da Furna e S. João do Campo, onde o grupo pernoitou.
realizaram uma visita de estudo ao Parque Nacional
Estes alunos tiveram a oportunidade de fazer o batisda Peneda-Gerês.
mo de cavalo, arvorismo, tiro com arco, caminhada na
Esta atividade realizada no âmbito do Programa natureza entre outras atividades e, na viagem de reEducativo Individual de cada aluno teve como obje- gresso, ficou a promessa de voltarem a Terras de Bouro.
tivos identificar o património natural e histórico do
concelho onde o parque está inserido, identificar e
vivenciar atividades desportivas e lúdicas da natureza;
aplicar conhecimentos relacionados com a confeção de
refeições, cuidados e higiene pessoal; adotar comportamentos cívicos assertivos; promover a autonomia
em vários contextos da vida e promover as interações
sociais.
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CÂMARA MUNICIPAL
RECEBEU PALESTRA
SOBRE “AGRICULTURA
E VIZINHANÇA”

O Município de Terras de Bouro, a Agência de Energia
do Cávado e a CIM do Cávado promoveram a 14 de
maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a palestra
“Agricultura e vizinhança”, preconizada no âmbito do
programa “AQUA Cávado: o rio que nos une”, edição
2018.
No encontro estiveram presentes o presidente da
Câmara Municipal, Manuel Tibo e a vereadora do
Município, Dr.ª Ana Genoveva. O colóquio destinou-se
à população em geral, agricultores e proprietários ribeirinhos, abordando as seguintes temáticas: a “Gestão
adequada dos efluentes pecuários”; as “Boas práticas
na recolha e acondicionamento de resíduos de embalagens de Produtos Fitossanitários”; as “Regras a atender
na preparação das caldas e lavagem do equipamento
de aplicação de Produtos Fitossanitários” e a “Limpeza
de leitos e margens de correntes de águas públicas”
- ARH-N/APA.
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EXECUTIVO MUNICIPAL
ASSINA PROTOCOLO
PARA A CONSTITUIÇÃO
DE EQUIPA DE
INTERVENÇÃO
PERMANENTE EM
TERRAS DE BOURO
No dia 4 de maio, no quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fornos Algodres,
o Município de Terras de Bouro, à semelhança de outras
autarquias, assinou o protocolo para a constituição
das 75 novas Equipas de Intervenção Permanente,
(EIP). Assim, o concelho de Terras de Bouro contará
no seu território com uma Equipa de Intervenção
Permanente.
A constituição destas equipas resulta de um protocolo
entre as Câmaras Municipais, a Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC) e as Associações de Bombeiros
Voluntários.
A EIP é constituída por cinco elementos, um chefe
de equipa e quatro bombeiros, que têm o objetivo de
promover a melhoria e eficiência das condições de
prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes. Os
custos das Equipas de Intervenção Permanente são
divididos em partes iguais, pelas autarquias e pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil.
A cerimónia contou também com a presença de Sua
Excelência, o Ministro da Administração Interna,
Eduardo Cabrita, o Senhor Secretário de Estado da
Proteção Civil, José Artur Neves, o Presidente da
Associação Nacional dos Municípios Portugueses,
Manuel Machado e o Presidente da Liga dos Bombeiros
Portugueses, Jaime Marta Soares.
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ESCOLA BÁSICA E
SECUNDÁRIA DE TERRAS
DE BOURO RECEBEU AÇÃO
DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE
RECOLHA SELETIVA E
COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

TERRAS DE BOURO É AMBIENTE

A Vila de Terras de Bouro acolheu, a 14 de junho, mais
uma palestra informativa sobre compostagem e recolha seletiva de resíduos. A sessão, que foi apresentada
pelo Eng.º Miguel Reis da associação ambientalista
Quercus, aconteceu no Auditório da EBS de Terras de
Bouro e destinou-se, desta vez, à comunidade escolar.
A Campanha de sensibilização Intermunicipal para a
Compostagem Doméstica é um movimento de sensibilização que tem como objetivo sensibilizar a população
em geral e a população escolar para a compostagem
doméstica.
Esta ação resulta de uma candidatura promovida pela
Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado)
para o território da NUT III Cávado, financiada pelo
POSEUR.
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PROJETO “PREVENIR E
EDUCAR POR UMA FLORESTA
VERDE” DECORREU EM
TERRAS DE BOURO ENTRE OS
DIAS 10 E 13 E MAIO

De 21 de março a 13 maio, a Tranquilidade, o DN, o JN e
a TSF, com o apoio de entidades como o ICNF, a ANPC,
a SmartForest, entre outros, percorreram o país, de
norte a sul, com o projeto “Prevenir e Educar Por uma
Floresta Verde”.
A iniciativa, que decorreu em Terras de Bouro, entre
os dias 10 e 13 de maio, visou promover ações de prevenção e educação por uma floresta verde, junto das
escolas através do MediaLab DN/JN e dos mais novos,
mas também junto da população em geral.
Para isso, o “Prevenir e Educar por uma Floresta Verde”
teve duas etapas: às quintas e sextas-feiras esteve
presente em escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico,
realizando atividades sob a temática das florestas. Os
mais novos simularam mini redações, produzindo conteúdos de texto, áudio e vídeo sobre o que entenderam
ser os melhores métodos de defesa da floresta e de
prevenção contra os incêndios.
Durante os sábados, a Tranquilidade colocou um roadshow no centro das vilas e cidades que acolheram o
projeto, onde foram exibidos os trabalhos feitos pelos
alunos e que puderam ser vistos por todos quantos
passaram pela Carrinha. Este foi também o espaço de

eleição para a inscrição das famílias na caminhada
pedagógica do dia seguinte, para a participação num
QUIZ sobre a temática com direito a prémio e para a
distribuição de folhetos informativos. No domingo, a
iniciativa terminou com uma caminhada pedagógica,
auxiliada pelas entidades que apoiam o projeto, alertando para potenciais falhas do ordenamento da floresta e apresentando medidas concretas de proteção
da mesma. Neste mesmo passeio foi distribuído um kit
aos participantes.
O projeto “Previnir e Educar por uma Floresta Verde”
foi uma iniciativa promovida e desenvolvida pelo
Diário de Notícias, Jornal de Notícias e rádio TSF em
parceria com a Tranquilidade que visa preservar e
valorizar o património florestal português através da
dinamização de sessões lúdico-pedagógicas em escolas
e de ações de sensibilização para os cuidados a ter com
a Floresta Portuguesa, nomeadamente, ao nível da
prevenção e comportamentos de risco, bem como da
educação para os cuidados a ter em caso de incêndio.
PARCEIROS DO PROJETO EM TERRAS DE BOURO
Câmara Municipal de Terras de Bouro | Autoridade
Nacional de Protecção Civil | GNR | ICNF | OPF/
Sapadores Florestais | Movimento ECO | Smartforest

34 | TERRAS DE BOURO

REPARAÇÃO DE VIA E
CONSTRUÇÃO DE MURO DE
SUPORTE EM MOIMENTA

Resolvendo um problema que se arrastava há já vários
anos, a Câmara Municipal de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia de Moimenta levaram a efeito a reparação
da via sobranceira ao Intermarché, que liga Chorense
à Vila de Terras de Bouro, sendo também construído
para o efeito um muro de suporte da mesma zona e uma
requalificação da zona ribeirinha adjacente.
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TERRAS DE BOURO É INVESTIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE
TERRAS DE BOURO PROCEDE
A INTERVENÇÃO EM COLETOR
DE ÁGUAS RESIDUAIS

Tendo em vista a resolução de um problema que existia
há alguns anos, a câmara municipal procedeu a uma
importante intervenção no coletor de águas residuais
junto ao Campo Municipal de Futebol, na Vila de Terras
de Bouro e que serve aquela zona residencial. As obras
destinaram-se a desobstruir e alterar o trajeto do referido coletor para que este tenha o funcionamento
adequado.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE
BOURO MELHORA PRESSÃO
DE LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA
PÚBLICA EM PESQUEIRAS

A câmara municipal está a efetuar a ligação dos ramais
domiciliários à rede nova de abastecimento de água
existente há vários anos e que não estava a ser utlizada
no lugar de Pesqueiras, freguesia de Moimenta.
Com efeito, a ligação existente à anterior rede não
permitia aos moradores, conforme estes reclamaram
durante anos, a melhor utilização por falta de pressão,
situação que foi agora resolvida.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO REQUALIFICA
ABRIGOS RODOVIÁRIOS
PARA PASSAGEIROS

Tendo em vista a melhoria de condições para os passageiros de transportes públicos, a câmara municipal,
em estreita colaboração com as respectivas juntas de
freguesia, procedeu a uma alteração profunda nos
locais de abrigo para acesso aos transportes públicos.
Além das melhorias estéticas, estes locais dispõem
agora de uma melhor segurança e comodidade para
os munícipes que, diariamente, os utilizam nas suas
deslocações.
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PRESIDENTES DOS MUNICÍPIOS DE AMARES,
TERRAS DE BOURO E VILA VERDE CONTRA
CONSTRUÇÃO DE NOVA ETAR EM SOUTO

Os presidentes dos municípios de Amares, Terras de
Bouro e Vila Verde assumiram, a 17 de maio, a oposição ao projeto de construção de uma nova estação de
tratamento de águas residuais (ETAR), na margem rio
Homem na freguesia de Souto, concelho de Terras de
Bouro.
O projeto, que é defendido pela ‘Águas do Norte’, vem
contrariar todo o plano de tratamento de águas residuais que está programado e em implementação para
o território do Vale do Homem nos três municípios,
para além de representar um atentado aos projetos
de valorização ambiental das margens do rio Homem.
Face à gravidade da situação, realizou-se em Terras de
Bouro uma reunião com a presença dos presidentes das
Câmaras Municipais de Amares, Terras de Bouro e Vila
Verde, respetivamente Manuel Moreira, Manuel Tibo
e António Vilela, que manifestaram total discordância
com a construção da ETAR, na freguesia de Souto.

diretamente os efluentes provenientes de várias freguesias de Terras de Bouro, Amares e Vila Verde, à
estação de Tratamentos de Águas Residuais do CávadoHomem, em Cabanelas, concelho de Vila Verde – inaugurada em junho de 2014.
A inquietação dos autarcas dos três concelhos é agravada pelo facto da empresa ‘Águas do Norte’ avançar
com o projeto de uma nova ETAR em Souto quando
já foi construído um intercetor na ponte de Caldelas,
com ligação à ETAR de Cabanelas, e numa altura em
que falta apenas a ligação de Souto a Caldelas, numa
extensão de cerca de seis quilómetros.
Cabe à ‘Águas do Norte’ cumprir o estipulado com os
municípios, nomeadamente, ao nível dos investimentos
previstos e programados, incluindo com recurso a fundos públicos, para resolver problemas de saneamento e
saúde pública nos vales do Cávado e Homem.

Os presidentes destes três municípios solicitaram
A tomada de posição dos três municípios prende- uma reunião à empresa ‘Águas do Norte’, no sentido
-se com o facto de as Águas do Norte não cumprir de verem atendida esta pretensão ou uma alternativa
com o estipulado inicialmente, que passava por ligar que defenda os interesses das populações.
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de Bouro discutiu na reunião com os responsáveis da
‘Águas do Norte’ realizada a 28 de maio.

EXIGIDO “CARÁTER
PRIORITÁRIO” À LIGAÇÃO DO
SANEAMENTO EM ALTA NO
VALE DO CÁVADO

Na mesma reunião, foi igualmente discutida a oposição
do Município ao projeto da ‘Águas do Norte’ para a construção de uma nova estação de tratamento de águas
residuais (ETAR), na margem rio Homem na freguesia
de Souto, conforme posição conjunta já assumida pelos
presidentes das Câmaras Municipais de Amares, Terras
de Bouro e Vila Verde.
Cabe à Águas do Norte cumprir o estipulado com os
municípios, nomeadamente ao nível dos investimentos
previstos e programados, incluindo com recurso a fundos públicos, para resolver problemas de saneamento e
saúde pública nos vales do Cávado e Homem.

Conforme defendem os três municípios, a ‘Águas do
Norte’ deve cumprir com os compromissos assumidos
no que toca à ligação dos efluentes provenientes de
várias freguesias de Terras de Bouro, Amares e Vila
Verde, à estação de Tratamentos de Águas Residuais
do Cávado-Homem (ETAR), em Cabanelas, concelho de
A Câmara Municipal de Terras de Bouro pretende Vila Verde – inaugurada em junho de 2014.
assegurar com caráter de urgência a concretização do
plano programado pela ‘Águas do Norte’ para a rede de Esta construção permite solucionar o saneamento em
saneamento em alta no Vale do Cávado.
alta, servindo os concelhos de Vila Verde, Amares e
O Município de Terras de Bouro reclama cumprimento
de responsabilidade da ‘Águas do Norte’ para o tratamento de águas residuais em Vilar da Veiga, Rio Caldo
e Valdosende.

O presidente do Município, Manuel Tibo, defende que
“tem de ser assumido como prioritário” o investimento para a construção da ligação do saneamento das
freguesias de Vilar da Veiga, Rio Caldo e Valdosende
ao sistema intermunicipal do Cávado-Homem, que
abrange os concelhos de Amares, Terras de Bouro e
Vila Verde.

uma parte de Terras de Bouro. O investimento rondou
os oito milhões de euros e foi destinado a servir uma
população de cerca de 50 mil habitantes dos três concelhos, à qual corresponde um caudal médio de cerca
de 7.617 m3/dia.

Com a construção da ETAR do Cávado-Homem, os
municípios de Amares, de Terras de Bouro e de Vila
Verde pretendem que os efluentes provenientes dos
O investimento faz parte dos compromissos de inves- três concelhos sejam diretamente direcionados para
timento da ‘Águas do Norte’ enquanto responsável, em a ETAR sita em Cabanelas.
regime de exclusivo, pela concessão da exploração e da
gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de A concretização deste investimento sempre foi sustenágua e de saneamento do Norte de Portugal.
tada na necessidade de eliminar pequenas ETAR’s que,
implantadas ao longo deste território, se revelaram
A urgência da construção da ligação de saneamento em como potenciais focos de poluição, nomeadamente dos
alta para Vilar da Veiga, Rio Caldo e Valdosende foi um rios Homem e Cávado.
dos assuntos que o presidente do Município de Terras
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