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Caros Terrabourenses.
Uma vez mais venho ao vosso encontro para vos saudar e, ao mesmo tempo, dar
conta do trabalho que, afincadamente, continuamos a realizar.
Sem esmorecer na nossa ação e procurando corresponder às necessidades e expectativas das populações, quero partilhar convosco que são muitos os projetos
que durante o ano, que está prestes a terminar, foram elaborados, candidatados
ou estão prontos para candidatar.
Estes projetos visam proporcionar a melhoria de acessibilidades, a requalificação e beneficiação de espaços públicos, a criação de respostas àquelas que são as
necessidades básicas para os munícipes (água e saneamento) e a recuperação do
património construído.
Neste contexto e para além de um conjunto vasto de obras que são referidas neste
boletim, será de salientar a intervenção prevista na estrada de acesso ao lugar da
Ermida, em Vilar da Veiga e na estrada para a freguesia de Carvalheira.
Contudo, o território concelhio, na sua globalidade, não será, nem está a ser esquecido, existindo a preocupação de distribuir no todo geográfico a ação e o empenhamento deste Executivo.
Foi para isso que nos elegeram.
É com esse entusiasmo que, com a equipa que me acompanha, continuo a servir a
todos vós.
Um abraço amigo.
Manuel Tibo
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

FESTAS CONCELHIAS DE TERRAS DE BOURO
ATRAÍRAM MILHARES DE PESSOAS AO
CONCELHO DURANTE OS 5 DIAS FESTIVOS

De 2 a 6 de agosto, muitos foram os que se deslocaram a
Terras de Bouro para assistirem ao grandioso programa
festivo que a autarquia preparou para os residentes
e todos aqueles que cada ano se deslocam ao nosso
território.
Tratou-se de um programa diversificado que contou com a atuação dos humoristas Fernando Rocha
e Miguel 7 Estacas, da banda GNR, dos Calema, do
músico Hélder Batista e das bandas filarmónicas de
Carvalheira e de Vale de Cambra. Para além da componente musical, os presentes puderam assistir ao
Cortejo Etnográfico das coletividades locais, à missa
e procissão em honra de S. Brás que contou pela primeira vez com a presença do andor de S. Bento da
Porta Aberta, a Feira Franca e à tradicional corrida de
cavalos.
Este ano a comissão organizadora procurou criar condições para que a juventude pudesse continuar com
o seu divertimento pela noite fora, ao disponibilizar
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uma tenda com vários dj’s. O conforto e a segurança
foram outras preocupações que o município teve em
atenção. Para tal, foi colocada uma bancada ao longo da
av. Dr. Paulo Marcelino permitindo ao público em geral
assistir às inúmeras manifestações culturais ali realizadas com o maior conforto possível. Por fim, o público
presente teve o privilégio de assistir a um espetáculo
pirotécnico lançado do edifício da câmara municipal.
O Executivo Camarário, na pessoa do Presidente da
Câmara Municipal, Manuel Tibo, referiu que é um imperativo a autarquia proporcionar umas Festas que cumpram com as espectativas de todos os Terrabourenses
que nos visitam na época das férias de verão. De igual
modo, o Presidente da Câmara teceu elogios e agradeceu a todas as entidades envolvidas na organização e
na segurança das festas concelhias.
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CORTEJO ETNOGRÁFICO DE
TERRAS DE BOURO ABRILHANTOU
FESTAS CONCELHIAS EM HONRA
DE S. BRÁS

O Cortejo Etnográfico das Freguesias e Coletividades
de Terras de Bouro, realizado no âmbito das Festas
Concelhias em Honra de S. Brás, refletiu a identidade
cultural e patrimonial das freguesias do concelho num
percurso realizado no centro da vila de Terras de Bouro
e marcado por muita animação e alegria, onde muitas
pessoas provindas de praticamente todas as freguesias
apresentaram os usos e os costumes mais genuínos
desta terra, promovendo e divulgando a cultura popular e a etnografia local.

pelas ruas episódios da ruralidade como a prática da
pastorícia, os moinhos tradicionais, o ciclo do pão, do
linho e do vinho, a agricultura tradicional, o gado, para
além da componente desportiva local e o património
histórico-cultural de cada freguesia, entre outros. A
riqueza gastronómica do concelho também marcou
presença com a oferta aos participantes de iguarias
antigamente confecionadas aquando das atividades
agrícolas.

Todos os responsáveis por cada manifestação alegórica
Além da sonoridade característica das nossas aldeias deram azo à imaginação e criatividade, mostrando aos
a cargo da Charanga de Vilar da Veiga e da Fanfarra do locais e visitantes as tradições emblemáticas dos agloAgrupamento de Escuteiros de Moimenta, desfilaram merados rurais, oferecendo um misto de genuinidade
e voluntarismo nas respetivas recriações.
Centenas de pessoas foram ao longo dos últimos meses
mobilizadas para construir e ornamentar os carros
alegóricos, bem como a participar nos mesmos, dando
corpo a um cortejo onde a criatividade e a inovação no
tratamento dos temas apresentados surpreenderam o
numeroso público que marcou presença.
Durante o percurso foram entregues pelo presidente
da Câmara Municipal, Manuel Tibo, lembranças a todas
as entidades participantes no cortejo.
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FEIRA QUINZENAL ANIMOU CENTRO
DA VILA DE TERRAS DE BOURO
A 23 de julho, a Feira Quinzenal voltou a realizar-se, após muitos anos de ausência,
na avenida Dr. Paulo Marcelino e largo Padre Martins Capela.
Contando com a visita do Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, e do VicePresidente, Dr. Adelino Cunha, as atividades comerciais registaram uma assinalável
presença de público que, a partir desta data, decorrerão sempre neste local. Refirase, por último, que a alteração do local foi bem recebida pelos feirantes bem como
pelas inúmeras pessoas que se deslocaram à sede do concelho.
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EMBARCAÇÃO “RIO CALDO”
No passado dia 24 de julho, a embarcação “Rio Caldo” voltou a navegar
nas águas da albufeira da Caniçada. A Câmara Municipal de Terras de
Bouro procurou reestruturar a embarcação tendo em conta proporcionar aos inúmeros turistas que nos visitam uma navegação mais
confortável e mais segura.
Assim sendo, está à disposição dos agentes económicos locais ligados
ao turismo um equipamento renovado de afirmação da qualidade do
turismo que o concelho tem para oferecer.

TERRAS DE BOURO É TURISMO

As reservas deverão ser efetuadas através dos seguintes
contactos:
Contactos | Informações
Centro Náutico de Rio Caldo
Embarcação “Rio Caldo”
Tel 253 391 792
Fax 253 391 704
marina@cm-terrasdebouro.pt
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PLANO - PILOTO DO PNPG
(RESOLUÇÃO DO CONSELHO
DE MINISTROS 83/2016)

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO
FLORESTAL DA GUARDA /
BOUÇA-DA-MÓ / PONTE DE
ALBERGARIA
Anseio de longa data, a requalificação e beneficiação
do caminho florestal que entronca na “estrada da
barragem” (zona da Guarda) passa pela Bouça-da-Mó,
atravessa a Mata da Albergaria e termina na estrada da fronteira irá ser concretizada a curto prazo.
A Câmara Municipal tem realizado todos os esforços
no sentido de acelerar a execução dos projetos de modo
a ir de encontro a esta reivindicação de longa data dos
Terrabourenses.

da “estrada da Barragem” e a Guarda, por forma a criar
melhores condições ao aparcamento nas “bolsas” criadas para o efeito;

• pavimentação, com calçada à fiada (tom amarelado) da faixa de rodagem e valeta, no lanço inicial
(210.00ml) compreendido entre a o entroncamento

283.221,63 €

• estabilização definitiva da plataforma, com recurso a
calçada, nos trainéis mais declivosos (cerca de 5%) bem
como das valetas (+/-25%) para drenar as águas pluviais;

• eliminação de depressões/reperfilamento, com recurso à colocação de base em tout-venant e camada suA referida via tem sido utilizada pelas populações perficial de saibro, em cerca de 15% da extensão total;
locais, pelas empresas de animação para o desenvolvimento das suas atividades e pelos inúmeros turistas • reabilitação da plataforma, com recurso à colocação
que nos visitam cada ano. Beneficiar e requalificar de camada de saibro selecionado; e
aquele importante troço classificado como Reserva
da Biosfera afigura-se como um imperativo com vista • instalação de rails (revestidos com madeira) nos
à promoção turística do nosso concelho.
traineis mais desprotegidos, por forma a aumentar a
segurança.
lanço “campo /guarda / bouça-da-mó”
extensão = 2735.00m
lanço “ bouça-da-mó /ponte da albergaria”
extensão = 3550.00m
• criação de bolsas de aparcamento e zonas de permanência, nas imediações da entrada do caminho florestal • eliminação de depressões/reperfilamento, com recure da Geira Romana (onde já existem plataformas esca- so à colocação de base em tout-venant e camada supervadas) por forma dissuadir a entrada de automóveis ficial de saibro, em cerca de 10% da extensão total; e
numa zona de grande sensibilidade;
• reabilitação da plataforma, com recurso à colocação
• instalação de um elemento “porta”, com referências de camada de saibro selecionado (isento de sementes)
à entrada num território de grande valor paisagístico com 0.10m de espessura, nos troços restantes (90%
e ambiental ;
da extensão).
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ESTRATEGIA GERAL DA INTERVENÇÃO

REABILITAÇÃO DA ESTRADA
LEONTE / PORTELA DO
HOMEM

• repavimentação da estrada da fronteira - lanço
Leonte / Portela do Homem;
• revestimento das valetas / melhoria do escoamento
das águas pluviais;
• requalificação das guardas de segurança - ponte
sobre o rio homem e outros pontões;
• reabilitação da sinalização rodoviária / vertical e
horizontal;
• construção de “bolsa” de aparcamento automóvel e
zonas de permanência - junto ao edifício da Fronteira,
por forma a dissuadir a paragem ao longo da via;
• pavimentação do lanço mais declivoso do caminho de
acesso aos viveiros da Albergaria.

502.514,12 €
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GALERIA DOS MILIÁRIOS
PORTELA DO HOMEM

ESPANHA
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CÂMARA
MUNICIPAL APROVA
FINANCIAMENTO
PARA PROJETOS DE
2,2 MILHÕES DE EUROS

A Câmara Municipal de Terras de Bouro aprovou a 30
de agosto o recurso a uma linha de crédito do Banco
Europeu de Investimento para financiamento de um
conjunto de projetos aprovados no âmbito dos programas operacionais do Portugal 2020. Desta forma, são
assegurados investimentos para execução no concelho
num valor global superior a 2,2 milhões de euros.
Em reunião do executivo camarário, o Presidente
Manuel Tibo salientou o “impacto positivo para a valorização do concelho de Terras de Bouro” com este
primeiro conjunto de projetos que vão já avançar com
financiamento de apoios comunitários e cuja comparticipação municipal fica assegurada através do acesso
a cerca de 390 mil euros a disponibilizar pelo BEI.
As operações aprovadas com apoios dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) incluem
projetos de valorização turística do território, nomeadamente nas vilas do Gerês e de Moimenta, assim como
a requalificação urbana e de edifícios escolares.
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Deste grupo de obras financiadas faz parte a construção de uma rede pedonal estruturante que fará a
ligação às áreas centrais de Rio Caldo e Vilar da Veiga,
num investimento global de 300 mil euros.
O Município de Terras de Bouro avançará igualmente
com a requalificação da rua Miguel Torga e da avenida
20 de Junho, na Vila do Gerês, sendo que as intervenções previstas ascendem a quase 320 mil euros.
O Parque da Vila e o troço de Moimenta da ecovia do
Homem e Cávado fazem igualmente parte dos projetos
financiados, representando um total de investimento
de cerca de 950 mil euros.
No âmbito das operações financiadas pelos programas
operacionais do Portugal 2020 está ainda a requalificação e adaptação das escolas básicas de Rio Caldo e do
Gerês, com um montante global superior a 637 mil euros.
O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que
“estes investimentos são uma primeira demonstração
da aposta estratégica deste executivo na captação dos
programas de apoio e dos fundos europeus para rentabilizar investimentos que são necessários, urgentes e
garantem mais valias para o concelho e para a população de Terras de Bouro”.
“Com a reorganização e valorização das capacidades de
serviço e trabalho do município, estão criadas as condições para podermos capitalizar mais investimentos e
recursos para a modernização e desenvolvimento das
nossas terras”, afirmou Manuel Tibo.
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VISITA DA SR.ª SECRETÁRIA DE ESTADO DO
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA, DR.ª CÉLIA RAMOS, A TERRAS DE BOURO

No dia 9 de julho, o Presidente da Câmara Municipal
de Terras de Bouro, Manuel Tibo, acompanhado da
Vereadora do Município, Dr.ª Ana Genoveva, recebeu
nos Paços do Concelho para uma reunião de trabalho a
Srª. Secretária de Estado do Ordenamento do Território
e Conservação da Natureza, Dr.ª Célia Ramos.
No encontro, que contou igualmente com a presença do
Dr. Armando Loureiro do ICNF e da Engª Sónia Almeida
da ADERE, foram escalpelizados diversos assuntos
importantes na sequência da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 83/2016 e no que concerne ao Projeto 4,
nomeadamente: o ordenamento e sustentabilidade da
Zona de Proteção Total da Mata de Albergaria (Área de
Intervenção Específica da «Mata do Gerês» de acordo
com o previsto no POPNPG); a gestão e ordenamento da
visitação massiva sazonal; a promoção de transportes
alternativos e fruição do espaço natural; a promoção
e a adoção de uma conduta responsável de visitação;
a intervenção nos caminhos da Mata de Albergaria e
identificação/sinalização da mata; a beneficiação do
caminho florestal entre Leonte e a Portela do Homem
e a implementação de bolsas de estacionamento na
periferia da Mata de Albergaria.

estacionamento, a requalificação da zona envolvente
à Portela do Homem e a melhoria da rede viária entre
Leonte e a Portela. Foi de igual modo tratada a situação
da Praia do Alqueirão, onde por parte da Secretária de
Estado do Ordenamento do Território e Conservação
da Natureza, foi manifestada a total disponibilidade
para, conjuntamente com as entidades responsáveis,
Seguiu-se um périplo pelo concelho, onde foram assim encontrar soluções e financiamento para a requalifiabordados no terreno: a situação da melhoria do pavi- cação da Praia de Alqueirão.
mento da Mata da Albergaria, a criação de zonas de
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

ADRC DE TERRAS DE BOURO
VENCEU A GRANDE FINAL DO
TORNEIO CONCELHIO DE FUTSAL
EDIÇÃO DE 2018

No passado dia 21 de julho realizaram-se, no pavilhão No jogo que definia o último lugar do pódio, as equipas
da Escola de Rio Caldo, os jogos da final do Torneio do Moto Clube Serra do Gerês e do Núcleo Rio Homem
disputaram uma animada partida, donde acabou por
Concelhio de Futebol de 5.
sair vencedora a formação do Moto Clube Serra do
Este importante evento desportivo, que foi organizado Gerês por 3-2.
pelo Grupo Desportivo de Valdosende, a quem deixamos, desde logo, uma mensagem de reconhecimento e No “desafio da noite”, a emoção esteve ao rubro no jogo
parabéns pelo trabalho desenvolvido, numa parceria que opôs a ADRC de Terras de Bouro à equipa da Frente
com o Município de Terras de Bouro, registou, mais Cultural de Vilar da Veiga. No final, a equipa ADRC de
uma vez, uma elevada adesão de participantes e de Terras de Bouro “foi mais feliz”, saiu vitoriosa por 4-2 e
interesse acrescido por parte do público que acompa- sagrou-se assim a equipa vencedora do Torneio Concelhio
nhou a prova e que se traduziu numa forte presença de Futebol de 5 de Terras de Bouro - edição 2018.
para assistir à final do torneio.
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PARTICIPANTES DO BRAGA
CUP VISITARAM TERRAS
DE BOURO

No âmbito do protocolo de colaboração anteriormente
estabelecido entre o Município de Terras de Bouro e
a organização da Braga Cup, vários grupos de intervenientes no evento, atletas e familiares, visitaram
Terras de Bouro para usufruir das belezas naturais e
culturais do concelho.
Esta cooperação, entre as várias instituições envolvidas, permitiu, sobretudo, mostrar o Gerês e Terras
de Bouro com a concretização de diversas atividades,
como um passeio na embarcação turística “Rio Caldo”,
visitas ao Núcleo Museológico do Campo do Gerês e à
Basílica de S. Bento da Porta Aberta. Tratou-se, sem
dúvida, de uma excelente forma de promoção turística
do concelho de Terras de Bouro, já que foi mais uma
oportunidade para mostrar e dar a conhecer o concelho
a visitantes de vários pontos do país e do mundo.

TERRAS DE BOURO VOLTOU A
MERECER A PASSAGEM DA VOLTA
A PORTUGAL EM BICICLETA NO DIA
9 DE AGOSTO

A 7ª Etapa da 80ª Volta a Portugal Santander, que ligou
Montalegre a Viana do Castelo, com a distância de
165.5 Km, percorreu uma parte significativa do nosso
concelho a 9 agosto.
Em Terras de Bouro, a prova passou pelas Pontes de
Rio Caldo, S. Bento da Porta Aberta, Covide, Chamoim,
Vilar, Vila de Terras de Bouro (Moimenta), Balança,
Ribeira e Souto, seguindo depois para Vila Verde.
De 1 a 12 de agosto as bicicletas voltaram a reinar nas
estradas portuguesas percorrendo as diversas geografias do país durante a 80ª Volta a Portugal Santander,
a mais abrangente dos últimos anos.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 153
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º 14/2018 - 16 DE JULHO DE 2018
1ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 9.674,47 € à Junta de Freguesia
de Carvalheira para instalação de um Parque
Infantil;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.131,29 € à Charanga de Vilar da
Veiga para aquisição de novo fardamento;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.500,00 € à Junta de Freguesia de
Rio Caldo para fazer face aos custos incorridos
com a recolha de RSU`s;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 3.000,00 € à Junta de Freguesia
de Rio Caldo para fazer face aos encargos com a
limpeza das margens da Albufeira da Caniçada;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 13.000,00 € + IVA à Junta de
Freguesia de Gondoriz para arranjo urbanístico
do adro da Capela de S. Miguel-o-Anjo;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.746,19 € à Junta de Freguesia de
Gondoriz para arranjo de um caminho no lugar
de Bouças;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 750,30 € à Junta de Freguesia de
Valdosende para fornecimento de materiais
para pavimentação de caminho;

3º TRIMESTRE 2018

8ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Gabinete de Tecnologias da informação e da comunicação relativa à política
de privacidade do Site da autarquia, no âmbito
do RGPD.

EDITAL N.º 15/2018 - 19 DE JULHO DE 2018
1ª. Deliberado conceder a isenção de taxas à
Comissão de Festas de Santa Eufémia do Gerês
para realização da referida Festa;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 5.000,00 € à Associação Deburicis
- Clube de Arte e Recreio para fazer face às despesas com a organização do festival Gerês Rock
Fest;
3ª. Deliberado conceder a isenção de taxas à
Associação Deburicis - Clube de Arte e Recreio
para o evento Gerês Rock Fest;
4ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
o pedido de Prescrição de Dívidas apresentado
pela Srª. Rosa Almeida Brás;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.560,00 € à Junta de Freguesia de
Gondoriz para pavimentação de um caminho no
lugar de Guardenha;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.500,00 € à Junta de Freguesia
de Vilar da Veiga para fazer face aos encargos
com as comemorações da elevação do Gerês à
categoria de Vila;

7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 6.666,25 € + IVA à Junta de
Freguesia da Ribeira para fazer face aos encargos com o alargamento da curva e construção de
um muro no lugar do Assento;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 4.125,10 € + IVA à União das
Freguesias de Cibões e Brufe para pavimentação
do caminho da Telheira no lugar do Assento;
9ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudos à
aluna Anabela da Silva Simões nos termos do
Regulamento de apoio a estudantes ligados à
Associação Humanitária dos Bombeiros voluntários de Terras de Bouro;
10ª. Deliberado concordar com a informação
técnica e deferir o pedido de apoio à melhoria
da condição habitacional do Sr. Ricardo Miguel
da Silva Carvalho;
11ª. Por votação nominal e maioria com abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Teixeira deliberado concordar a proposta do Sr. Presidente
da Câmara Municipal, para aplicação de uma
redução de preços, durante período transitório,
às embarcações ancoradas, provisoriamente, na
estrutura flutuante da plataforma de acostagem
do Centro Náutico de Rio Caldo;
12ª. Deliberado aprovar o Projeto de Regulamento de Conservação, Utilização e Funcionamento
das Instalações Desportivas do Campo de
Futebol Municipal de Terras de Bouro e submetê-lo a discussão pública pelo período de 30 dias.

TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 16/2018 - 26 DE JULHO DE 2018

EDITAL N.º 18/2018 - 30 DE AGOSTO DE 2018

1ª. Deliberado aprovar a 2ª. Revisão do Plano
Diretor Municipal (PDM);

1ª. Deliberado aprovar a proposta referente à
Linha de Crédito Banco Europeu de Investimento
(BEI) - Portugal 2020 - Autarquias e submetê-la à Assembleia Municipal para efeitos de
autorização;

2ª. Deliberado aprovar o projeto de beneficiação
do Campo de Futebol de Terras de Bouro;
3ª. Por votação nominal e maioria com um voto
contra do Sr. Vereador Dr. Luís Teixeira e com
abstenção do Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa
deliberado ratificar a proposta e atribuir um
apoio financeiro de 15.000,00 € ao Centro Social
e Paroquial de Chorense;

2ª. Deliberado aprovar a proposta - Norma de
transportes escolares/Ano letivo 2018/2019;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.041,00 € à Paróquia de Chamoim
para colocação de um telhado novo na Capela de
Santa Comba.

4ª. Deliberado aprovar a proposta para atribuição de auxílios económicos - Fichas de Trabalho
complementares aos manuais escolares no 1º.
Ciclo do Ensino Básico;

EDITAL N.º 17/2018 - 16 DE AGOSTO DE 2018

5ª. Deliberado aprovar a proposta - Refeições e
transportes escolares do Pré-Escolar e 1º. Ciclo
do Ensino Básico;

1ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
o pedido de Prescrição de Dívidas apresentado
pelo Sr. José Vicente Taveira Catalão;
2ª. Deliberado concordar com a informação
técnica de Ação Social e indeferir o pedido para
aquisição de óculos graduados apresentado pela
Srª. Maria de Glória Martins Machado;
3ª. Deliberado aprovar a proposta de venda
ambulante em locais fixos - criação de novos
locais de venda;
4ª. Deliberado aprovar o Regulamento das
Festas Concelhias de Terras de Bouro e submetê-lo à Assembleia Municipal;
5ª. Por votação nominal e maioria com abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira deliberado aprovar a proposta de alteração à tabela de preços do Centro
Náutico de Rio Caldo;
6ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
o pedido de relocalização da Estação de Radiocomunicações da Vodafone;
7ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Souto um apoio financeiro no montante de 7.204,40 € + IVA para alargamento e
empedramento de Caminho Municipal no Lugar
do Paço - 2ª. Fase;
8ª. Deliberado transferir para a União de Freguesias de Cibões e Brufe um apoio financeiro no
montante de 1.100,00 € para construção de muro
de suporte no estradão de baixo de Gilbarbedo;
9ª. Deliberado transferir para a Junta de
Freguesia de Rio Caldo um apoio financeiro no
montante de 866,60 € para executar os trabalhos
de deslizamento de terras e desmoronamento de
muro no lugar de Lijó.

3ª. Deliberado aprovar a proposta para atribuição de manuais escolares aos alunos do 10º. Ano
do Ensino Secundário;

6ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal do pedido de Prescrição de Dívidas apresentado pelo Sr. António Arantes da Fonseca e
deliberado remetê-lo à Assembleia Municipal;
7ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal do pedido de Prescrição de Dívidas apresentado pela Srª. Rosa da Costa e deliberado
remetê-lo à Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 19/2018 - 13 DE SETEMBRO DE 2018
1ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura
de procedimento Concursal de Recrutamento
e seleção com vista ao provimento de titular
de cargo de Direção Intermédia de 2º. Grau
para as Divisões de Obras Municipais, Águas
e Saneamento, de Planeamento, Urbanismo e
Ambiente e de Turismo, Educação, Cultura e
Desporto e submetê-la a votação da Assembleia
Municipal para efeitos de designação do correspondente Júri de Recrutamento;
2ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal do Relatório Semestral da Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas - 1º. Semestre
de 2018 e Remetê-lo à Assembleia Municipal;
3ª. Deliberado aprovar a proposta de transferência de verba para as Juntas de Freguesia para
custear as despesas com a construção de abrigos
de passageiros;
4ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal do pedido de Prescrição de Dívidas apresentado pelo Sr. José Xavier Vieira Araújo e
deliberado remetê-lo à Assembleia Municipal;
5ª. Deliberado aprovar a alteração ao Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas do

Município de Terras de Bouro - Parcómetros e
remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação final;
6ª. Por votação nominal e maioria com abstenção
dos Senhores Vereadores da oposição deliberado aprovar a alteração do Regulamento de
Exploração e Utilização do Centro Náutico de
Rio Caldo e remetê-la à Assembleia Municipal
para aprovação final;

EDITAL N.º 20/2018 - 27 DE SETEMBRO DE 2018
1ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao
apoio financeiro às Coletividades Desportivas
com Modalidades Federadas para a época desportiva 2018-2019;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 5.987,52 € + IVA à Junta de Freguesia de
Gondoriz para melhoramento de caminhos no
lugar da Mesquita;
3ª. Deliberado por maioria, com o voto contra
do Dr. Paulo Sousa atribuir um apoio financeiro de 6.452,48 € + IVA à Junta de Freguesia de
Moimenta para pavimentação do estradão entre
Cavacadouro de Baixo e a Rega;
4ª. Deliberado aprovar a terceira revisão aos
Documentos Previsionais para o ano de 2018
e submetê-la a deliberação da Assembleia
Municipal.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO APROVOU PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE 2017
No feriado nacional do dia 25 de abril, a
Assembleia Municipal de Terras de Bouro
assinalou o 44º Aniversário da “Revolução
dos Cravos” e realizou a sua segunda sessão ordinária de 2018.
O período inicial da reunião ficou claramente marcado pelas atuações alusivas ao
“25 de abril”, dos terrabourenses João Luís
Dias, poeta, acompanhado à viola pelo seu
filho João Gil e ainda pela representação
musical dos conhecidos irmãos Marcos e
Rui Nogueira. O Município de Terras de
Bouro, na pessoa do Presidente da Câmara
Municipal, Manuel Tibo, deixou uma palavra de agradecimento e reconhecimento
pela presença dos quatro intérpretes que
tão bem abrilhantaram a cerimónia.
Seguidamente e ainda antes do período da
ordem do dia registaram-se intervenções
sobre variados assuntos da atualidade
terrabourense, nomeadamente: obras rodoviárias, saneamento básico, turismo,
funcionamento dos serviços municipais,
praias fluviais, entre outros. Como é usual,
todos os temas mereceram também esclarecimentos por parte do Presidente da
Câmara Municipal, Manuel Tibo.

Posteriormente, além do Presidente da
Assembleia Municipal, Dr. Augusto Braga
e do Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo, todos os grupos partidários
usaram da palavra para aludir à importância do “25 de abril”, das suas repercussões
na vida nacional e de como esse momento
mudou definitiva e significativamente a
existência dos portugueses em geral e dos
terrabourenses em particular nas últimas
quatro décadas.
De seguida e continuando a Ordem de
Trabalhos, além da apresentação usual
da atividade do Município, foram aprovadas, por unanimidade: a Minuta de
Transferência de Delegação Competências
entre o Município e Junta de Freguesia de
Rio Caldo, no âmbito do processo de toponímia da mesma freguesia; uma proposta de
alteração ao Regimento Municipal e uma
revisão ao orçamento decorrente da criação de rubricas de reforço financeiro para
projetos comparticipados e financiados. Por
maioria, foi reprovada a adesão à ANAMAssociação Nacional de Assembleias
Municipais, na sequência da deliberação
nesse sentido do Executivo Municipal, em
reunião camarária e, foi ainda, dado conhecimento de uma proposta alusiva reconhecimento de prescrição de dívidas – Lei dos
Serviços Públicos, assim como foi efetuada
a apresentação do Relatório Semestral do
Revisor Oficial de Contas.

O destaque da sessão foi a apresentação e aprovação, por unanimidade, dos
Documentos de Prestação de Contas relativos a 2017 com taxas de execução, no
que diz respeito à receita, de 100,3% e
quanto à despesa, a taxa de execução foi
de 96,8%.
Por último, foi aprovado, por unanimidade, um Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor Bernardino Freitas Magalhães,
ex-colaborador do Município. Do mesmo, todos os elementos da Assembleia
Municipal e público presente procederam
ao respetivo Minuto de Silêncio como homenagem e em memória do falecido.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO APROVOU 2ªREVISÃO
AO ORÇAMENTO
No dia 29 de junho, o Salão Nobre dos Paços
do Concelho acolheu a terceira sessão do
presente ano da Assembleia Municipal.
No período inicial da reunião e ainda antes
do período da ordem do dia registaram-se intervenções sobre variados assuntos
da vida concelhia, nomeadamente: ponto
de situação de intervenções rodoviárias e
limpeza de vias, saneamento básico, fornecimento de água, turismo, desporto, educação, entre outros. Como é hábito todos os
temas e intervenções mereceram também
esclarecimentos e resposta por parte do
Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos,
além da apresentação usual da atividade
do Município, foi aprovada, por unanimidade, uma segunda revisão ao orçamento,
no seguimento da atualização do reforço
das transferências do Estado para o ano de
2018, no valor de 72.277,00 euros, decorrente da aprovação dos seguintes projetos
e no âmbito do programa Norte 2020: requalificação da Rua Miguel Torga, na vila do
Gerês; construção de passeio na desclassificada EN 250-5 e Parque Verde Urbano de
Moimenta – Parque da Vila. Também por
unanimidade, foi aprovado um pedido de
autorização de cessão da posição contratual
no contrato de aquisição de serviços celebrado com o contraente “Armindo Costa
Serra Cruz Martins & Associados, SROC,
e ainda o Regulamento de Exploração e
Utilização da “Casa dos Bernardos”.
Por fim e por maioria, com a abstenção
dos senhores deputados do Movimento
Independente, “Terras de Bouro é o Nosso
Partido”, foi aprovada uma proposta alusiva
ao reconhecimento de prescrição de dívidas
- Lei dos Serviços Públicos.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO APROVOU TERCEIRA
REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA 2018
O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu a quarta sessão ordinária deste ano da
Assembleia Municipal de Terras de Bouro.

Da reunião, realizada a 29 de setembro e
ainda antes da ordem do dia, além da abordagem e respectivos esclarecimentos por
parte do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Manuel Tibo, a vários assuntos
da atualidade concelhia, nomeadamente,
abastecimento de água da rede pública,
saneamento, recolha de resíduos e outros
diversos temas, ficaram as respetivas deliberações sobre os pontos da ordem de
trabalhos:
1. Apreciação da atividade do Município,
bem como da situação financeira do mesmo, nos termos definidos na alínea c) do
n.º 2, do art.º 25, do Decreto - Lei nº75/2013
de 12 de Setembro; Deliberado tomar
conhecimento.
2. Análise para conhecimento de proposta
sobre reconhecimento de prescrição de dívidas - Lei dos Serviços Públicos; Deliberado
tomar conhecimento.
3. Análise e deliberação sobre “Relocalização de Infraestrutura de suporte a estação de Radiocomunicações da Vodafone
- Carvalheira”; Deliberado aprovar, por
maioria, o suprarreferido, com a abstenção dos Senhores Deputados Manuel Sousa,
do Movimento Independente “Terras de
Bouro o Nosso Partido” e Vítor Fernandes
do Partido Socialista.
4. Análise e votação de proposta para efeitos de designação do corresponde júri de
recrutamento de procedimento concursal
de recrutamento e seleção com vista ao
provimento de titulares de cargo de direção
intermédia de 2.º grau; Deliberado aprovar,
por unanimidade, a supra proposta.
5. Análise e votação do Regulamento de
Ocupação de Espaços Públicos para Instalação de Equipamentos de Diversão e
Comércio Durante as Festas Concelhias de
Terras de Bouro; Deliberado aprovar, por
unanimidade o supra regulamento.
6. Análise e votação de alteração ao Regulamento da Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município de Terras de Bouro
e Tabela de Taxas - Despacho de Início ao
Procedimento e Participação Procedimental
- Parcómetros;
Deliberado aprovar, por maioria, o suprarreferido, com o voto contra dos Senhores
Deputados do Partido Socialista, Filipe
Pires, Guilherme Alves e António Lages
e ainda a abstenção do Senhor Deputado

Vítor Fernandes, também do Partido
Socialista. O Senhor Presidente da Junta
de Freguesia de Vilar da Veiga absteve-se,
igualmente, nesta deliberação.
7. Análise e votação de alteração do
Regulamento de Exploração e Utilização
do Centro Náutico de Rio Caldo;
Deliberado aprovar, por unanimidade o
supra regulamento.
8. Análise e votação de Autorização de
Contratação de Empréstimo;
Deliberado aprovar, por unanimidade a
supra autorização.
9. Análise e votação da terceira revisão
às Grande Opções do Plano para 2018;
Deliberado aprovar, por unanimidade a
supra revisão.
10. Relatório semestral da sociedade de
revisores oficiais de contas - 1.º semestre
de 2018;
Deliberado tomar conhecimento.
11. Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor Ismael Martins de Almeida, ex-Vereador da Câmara Municipal de Terras
de Bouro.
Deliberado aprovar o supra Voto de Pesar e
consignado na sessão o respectivo Minuto
de Silêncio.
12. Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor José Maria Barroso, ex-Presidente
da Junta de Freguesia do Campo do Gerês
e ex-membro da Assembleia Municipal de
Terras de Bouro.
Deliberado aprovar o supra Voto de Pesar e
consignado na sessão o respectivo Minuto
de Silêncio.
13. Moção de Censura, apresentada pela
CDU, sobre a deliberação de transferência
de competências para as autarquias.
Deliberado aprovar, por maioria, o suprarreferido, com o voto de abstenção dos
Senhores Deputados do Partido Socialista,
Filipe Pires, Guilherme Alves e António
Lages e ainda o voto contra do Senhor
Deputado Vítor Fernandes, também do
Partido Socialista.
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ASSINATURAS DOS CONTRATOS DE
“REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA
BÁSICA DE RIO CALDO” E “REQUALIFICAÇÃO
E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO GERÊS”
Decorreram no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
entre o Município de Terras de Bouro e as empresas FULLPROJEKTS, LDA e SIGNINUM - Gestão de
Património Cultural as cerimónias oficiais das assinaturas dos contratos de “Requalificação e Adaptação
da Escola Básica de Rio Caldo” e “Requalificação e
Adaptação da Escola Básica do Gerês”, respetivamente.

TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

Na presença dos responsáveis máximos das entidades referidas, Presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, Manuel Tibo, sócio gerente da Firma
FULLPROJEKTS, LDA, António Couto, e sócios gerentes
da Firma SIGNINUM - Gestão de Património Cultural,
António Alves Cardoso e Luís Manuel Barbosa Aguiar
Campos, decorreram assim os atos que permitirão a
execução das respetivas empreitadas.
alpendre tardoz e pela criação de um recreio coberto
exterior no logradouro. Já no caso da Escola Básica de Rio
Caldo, as modificações consistem: na construção de duas
estruturas cobertas autónomas exteriores para o recreio
e zona de espera para o transporte escolar; na criação de
dois novos espaços sanitários; na conceção de um espaço
No caso da Escola Básica do Gerês, as obras destinam-se próprio de recreio para as crianças dos jardins-de-infância
à requalificação funcional do edifício, que passa pela e ainda no melhoramento das condições de manobralidacriação de novos espaços sanitários, pela ampliação do de dos veículos de transporte escolar na entrada superior.
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 do Gerês”,
ficará por 229.623,49 euros, significando assim um investimento global de cerca de 497.671,49 euros.
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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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OFICINAS DE TRABALHOS DE
VERÃO VISITARAM EXPOSIÇÃO COM
QUADRAS E DESENHOS ALUSIVOS À
S. BENTO DA PORTA ABERTA

As crianças que frequentaram as Oficinas de Trabalhos
de Verão promovidas pelo Município de Terras de
Bouro no âmbito do Projeto PNPG GO, visitaram uma
exposição que a Irmandade de S. Bento da Porta Aberta
organizou com quadras e desenhos elaborados pelas
crianças.
Foi concebida uma tela gigante com os trabalhos desenvolvidos que ficará exposta na Basílica de S. Bento
da Porta Aberta e que poderá ser apreciada por todos
os peregrinos e visitantes daquele espaço. Tal como
foi referido pelos membros da Irmandade, esta é uma
forma de envolver as crianças ativamente nas questões
ligadas ao S. Bento que é o segundo maior santuário
português e atrai anualmente centenas de milhares
de peregrinos de todos os cantos do mundo.
A Sr.ª Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Ana Genoveva Araújo, esteve presente a convite da Irmandade e
aproveitou para agradecer em nome de todo o executivo municipal esta parceria que se tem vindo a estabelecer há vários anos entre a Irmandade e o Município e
que permite às crianças que frequentam as Oficinas de
Trabalhos de Verão participarem nas festividades de S.
Bento e verem os seus trabalhos serem reconhecidos e
expostos num local nobre e dignificante.
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CENTRO MUNICIPAL DE
VALÊNCIAS ENCERROU EM
FESTA AS OFICINAS DE VERÃO
2018
Realizou-se no passado dia 31 de agosto, no auditório
do Centro de Animação Turística do Gerês, a Festa de
Encerramento das Oficinas de Verão 2018, promovidas
pela Câmara Municipal de Terras de Bouro, nomeadamente em Moimenta (na Sede do Centro Municipal
de Valências), Rio Caldo e no Gerês (Pólos do Centro
Municipal de Valências) e nas quais participaram várias dezenas de crianças.
Durante a manhã decorreu junto à colunata uma demonstração das várias forças de segurança que integram a GNR, projeto desenvolvido em parceria com
a CPCJ.
No encerramento da Festa marcaram presença os diversos membros do Executivo Municipal, onde aproveitaram para agradecer às diversas entidades parceiras
neste projeto pela colaboração prestada, assim como
o trabalho desenvolvido pelos diversos trabalhadores deste Município que foram fundamentais para o
sucesso de mais uma edição das Oficinas de Trabalho.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
DISTRIBUIU MANUAIS ESCOLARES
O Município de Terras de Bouro adquiriu os Manuais Escolares para alunos do
10.º ano do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro que
não são comparticipados pelo Ministério da Educação. Tendo como objetivo fixar
a frequência de alunos do nível secundário no Agrupamento de Escolas de Terras
de Bouro, o Município tem como intensão conceber gradualmente nos próximos
anos incentivos aos estudantes. Os manuais adquiridos constituirão uma Bolsa de
Manuais do Município a serem utilizados nos anos letivos seguintes.
A Câmara Municipal ofereceu também as Fichas de Trabalho complementares aos
Manuais Escolares a todos os alunos que se encontrem a frequentar o 1º ciclo do
ensino básico no concelho de Terras de Bouro.
Esta iniciativa insere-se numa política de incentivo aos nossos estudantes para
que encontrem maior facilidade na progressão dos estudos e, desta forma, seja
possibilitada a obtenção de melhores conhecimentos e níveis de escolaridade.
Esta medida representa um custo para o Município de Terras de Bouro de cerca de
12.500 euros e tem, igualmente, como prioridade apoiar as famílias, minorando os
encargos com o ensino e educação dos filhos.
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TERRAS DE BOURO É AMBIENTE

RECOLHA DE LIXO REFORÇADA COM MELHORES
CONTENTORES E NOVAS LOCALIZAÇÕES

A Câmara Municipal de Terras de Bouro procedeu ao
processo de substituição e atualização dos recipientes
de recolha de resíduos sólidos no concelho.
Neste âmbito, foram adquiridos 150 contentores para
reforçar pontos críticos de maior acumulação de resíduos sólidos urbanos e ampliou o seu raio de ação,
colocando estas novas estruturas, inclusive, em locais
onde, anteriormente, não existiam, nomeadamente,
zonas de maiores aglomerados habitacionais.
O Município de Terras de Bouro faz ainda um apelo
à colaboração de todos os munícipes e aos muitos
visitantes e turistas, para que cooperem com o seu o
seu contributo no sentido de se estabelecer na área do
território, zonas de maior higiene e limpeza, sublinhando ainda a importância da colocação do lixo nos locais
próprios (sejam contentores do lixo ou ecopontos),
respeitando, simultaneamente, os horários tidos por
mais adequados.
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“A REVOLTA DOS ECOPONTOS”
ALERTOU PARA A IMPORTÂNCIA DA
RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS E
RESPETIVA RECICLAGEM

A Comunidade Intermunicipal do Cávado, em parceria
com o Município de Terras de Bouro, apresentou a 25 de
julho, na Praça do Município, mais uma atividade inserida na campanha de sensibilização sobre reciclagem
dirigida à comunidade de Terras de Bouro.
O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo e a
Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Dr.ª Liliana
Machado, marcaram também presença na exibição da
peça de teatro “A revolta dos Ecopontos”. A ação contou,
igualmente, com a assistência das crianças dos ATL´s
concelhios e foi encenada pela Academia de Teatro
Tin.Bra, tendo por objetivos e com recurso à encenação, de uma forma didática e interativa, trazer até aos
mais novos e público em geral, alguma informação
sobre a temática dos resíduos, da recolha seletiva e
da valorização dos resíduos, sensibilizando-os para a

importância da reciclagem como forma de valorização
dos resíduos através da recolha seletiva.
Este projeto tem como objetivo sensibilizar a população
em geral e a comunidade escolar da NUT III Cávado
para as questões ambientais, em particular a importância da recolha seletiva dos resíduos e a valorização dos
resíduos biodegradáveis, no sentido da construção de
um sistema ambientalmente mais sustentável.
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ASSINATURA DO CONTRATO
DE “CONTROLO DE INVASORAS
LENHOSAS NA FREGUESIA DE VILAR
DA VEIGA”

O Município de Terras de Bouro e a empresa José Firmino
da Silva Ferreira, Ldª, formalizaram a assinatura do contrato de “Controlo de Invasoras Lenhosas na Freguesia
de Vilar da Veiga”.
Contando com a presença dos respetivos responsáveis,
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Manuel Tibo e do sócio gerente José Firmino da Silva
Ferreira, decorreu assim o ato oficial que permitirá a
execução destes trabalhos, que vão vai incidir sobre
uma área de 73,62 hectares, localizada na freguesia de
Vilar da Veiga e onde se vão implementar processos de
corte e remoção das invasoras, além de uma arborização
com aproveitamento de regeneração natural existente.
A intervenção orçará o valor de 235.389,29 euros e tem
o seu início previsto para breve, sendo o prazo global de
execução da prestação de serviços de trinta e um meses.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

TESOURARIA DA SEGURANÇA
SOCIAL REABRIU EM TERRAS
DE BOURO
No passado dia 20 de julho, o Presidente da Câmara
Municipal, Manuel Tibo, esteve reunido com o Diretor
da Segurança Social do distrito de Braga, João Ferreira,
onde ficou estabelecido que o serviço de tesouraria
da Segurança Social de Terras de Bouro, iria reabrir
fruto dos esforços já encetados no início do mandato.
A extinção deste serviço no ano de 2013 causou muitos transtornos à população, pelo que o seu regresso
irá permitir que os Terrabourenses possam voltar ter
disponível mais um importante serviço público na sede
do Concelho.

De igual modo, na reunião foram também abordadas
as obras de requalificação do Centro Cívico de Terras
de Bouro e que irão incluir, consequentemente, a remodelação das atuais instalações da Segurança Social
de Terras de Bouro ou a sua deslocalização para um
edifício municipal.
A reabertura do serviço de tesouraria e a referida
requalificação das instalações da segurança social de
Terras de Bouro permitirão por um lado valorizar e
dignificar o trabalho dos funcionários da segurança
social, e por outro melhorar a qualidade dos serviços
junto da população local e, ao mesmo tempo, manter
estas valências fundamentais no concelho de Terras
de Bouro.
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PROJETO BEM ENVELHECER
COM ATIVIDADE EM
GUIMARÃES
No âmbito do projeto Bem Envelhecer, a Associação
para o Desenvolvimento das Comunidades Locais
(ADCL) organizou, a 18 de julho, uma atividade em
Guimarães que contou com a participação de várias instituições sociais do nosso concelho. A ação contou com o
apoio, como é hábito, do Município de Terras de Bouro.
Do programa, além da receção dos participantes no
Posto Territorial de Guimarães da GNR - S. Torcato,
onde decorreu uma palestra sobre “Burlas & Segurança
Rodoviária”, constou um almoço convívio e para culminar a atividade uma animada peça de teatro intitulada
“Os Três Malotas”.

Sublinhe-se, por fim, que a realização desta iniciativa
teve por objetivos: alertar, sensibilizar e informar os
idosos sobre comportamentos a ter com a sua segurança, assim como, proporcionar diferentes experiências
ao alargar o seu campo de conhecimento em vários
domínios.
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PROJETO DA CPCJ
O  Projeto “Sensibilizar, Crescer e Atuar VII”, foi implementado pela CPCJ de Terras de Bouro e pelo Município
de Terras de Bouro, numa parceria com a Secção de
Programas Especiais da GNR em 2012. Surgiu da
necessidade de desenvolver atividades durante o
período de férias escolares, com carácter lúdico e ao
mesmo tempo carácter preventivo, na realização de
várias ações.
Este projeto é dinamizado junto dos vários ATL do concelho dinamizados pelo Município - ATL de Moimenta,
ATL de Rio Caldo, ATL do Gerês e pelo ATL do Centro de
Solidariedade Social de Valdosende.
Este ano decorre a 7º edição do projeto, com atividades
alusivas aos direitos da criança, bullying, segurança
na internet, CPCJ em ação! O que é a CPCJ e em que
situações intervêm, Programa “TOCAS”, programa com
vídeos interativos alusivos a proteção civil e formação
cívica, GNR por um dia, atividade que incluiu uma visita ao posto da GNR e exposição de alguns objetos do
dia-a-dia da GNR.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO E PRODUTORES
DO PARQUE NACIONAL PENEDA-GERÊS VISITAM
EMPRESAS DE SUCESSO NA GALIZA

No âmbito do Projeto Revitagri-PNPG, Coordenado pela
Escola Superior Agrária e de Ciências Empresariais do
IPVC, do qual o Município de Terras de Bouro é parceiro, um grupo de produtores do Parque Nacional da
Peneda-Gerês e investigadores deslocaram-se à Galiza
no passado 10 de julho para visitar empresas de sucesso do setor agroalimentar.
O programa começou com a visita à Cooperativa Santa
Mariña de Loureiro, uma empresa que se dedica aos
Produtos Lácteos, seguindo-se a deslocação a uma
empresa na área do fumeiro, a Lalinense. Da parte da
tarde, prosseguiram-se as visitas às plantas aromáticas
e medicinais, através da visita à Milhulloa Cooperativa
Galega e, por fim, ao Museu do Mel.
O projeto Revitagri visa a revitalização do setor agroalimentar e a promoção de sinergias de forma a encontrar
soluções de sustentabilidade e novas oportunidades
de negócio com os produtos endógenos do Parque
Nacional da Peneda-Gerês, pelo que esta viagem revelou-se muito produtiva para os produtores e para as
empresas visitadas.
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INTERCÂMBIO
TURÍSTICO-CULTURAL
ENTRE TERRAS DE
BOURO E CANTANHEDE

O concelho de Terras de Bouro foi o local escolhido
pela Câmara Municipal de Cantanhede para o passeio anual dos seus munícipes. Assim sendo, o grupo
realizou uma visita ao núcleo museológico de Campo
do Gerês e realizou um passeio na embarcação Rio
Caldo. O jantar foi proporcionado pela Associação
Sociocultural e Desportiva de Paradela-Valdozende,
onde foram muito bem recebidos, tendo as refeições
sido pagas pelo Município de Cantanhede. Tratou-se
de um intercâmbio turístico-cultural que permitiu a
promoção da oferta turística do concelho de Terras de
Bouro e, em especial, do Gerês.

Como forma de agradecimento, o Município de
Cantanhede convidou o executivo da Câmara Municipal
de Terras de Bouro a estar presente na EXPOFACIC,
assim como foi formulado um convite ao rancho da
Associação Sociocultural e Desportiva de ParadelaValdozende para atuar num dos 8 palcos existentes nos
120.000 m² de área de recinto do evento.
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ENTREGA DE VIATURA À ASSOCIAÇÃO
TERRAS DO GERÊS - ASSOCIAÇÃO DE
PEQUENOS FRUTOS

Com o objetivo de apoiar e incrementar o desenvolvimento da economia local, o Município de Terras
de Bouro concedeu um apoio à Associação Terras do
Gerês - Associação de Pequenos Frutos que se traduziu
na entrega de uma viatura caracterizada à referida
instituição.
O momento ficou marcado pela presença do Presidente
da Câmara Municipal, Manuel Tibo, acompanhado
pelo Vice-Presidente, Dr. Adelino Cunha que, junto de
alguns membros da direção da Associação Terras do
Gerês - Associação de Pequenos Frutos e dos produtores
convidados, expressaram e desejaram o maior sucesso
ao funcionamento desta associação terrabourense.
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CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO TRATADO DE LIMITES
DE FRONTEIRA ENTRE TERRAS DE BOURO, LÓBIOS,
ARCOS DE VALDEVEZ E PONTE DA BARCA

No dia 22 de agosto, os Municípios de Terras de Bouro,
Lóbios, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, representados pelas suas respectivas entidades máximas, Manuel
Tibo , Dª Maria Del Carmen, João Esteves e Augusto
Marinho, respetivamente, procederam ao reconhecimento dos limites fronteiriços, através da assinatura
da correspondente ata de confirmação.

O Tratado de Limites de Fronteira, que data de 29 de setembro de 1864, é desde então comprovado e assinado,
anualmente, numa cerimónia realizada em cada um dos
concelhos, este ano em Lóbios, alternadamente e que
representa a continuidade de uma simbiose de interesses sobre os quais deve assentar uma forte estratégia
de defesa de objetivos comuns aos referidos territórios.
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NOVA VIATURA
DOS SAPADORES
FLORESTAIS JÁ ESTÁ
EM TERRAS DE BOURO

A Associação Florestal do Cávado (AFC) recebeu três
novas viaturas para as equipas florestais de Terras de
Bouro, Amares e Barcelos.
O Executivo Municipal de Terras de Bouro deu as boas
vindas à nova viatura e manifestou junto do Presidente
da Associação Florestal do Cávado, Carlos Cação, o seu
agrado pela chegada deste novo meio que reforça a
operacionalidade da equipa de sapadores florestais
de Terras de Bouro. Este novo equipamento significa assim, uma evidente mais-valia, para a primeira
intervenção no combate aos fogos florestais, sendo
que, aumenta também a motivação e a qualidade de
trabalho dos próprios sapadores florestais.
controlados, linhas de quebra-fogo e outras infraestruturas, competindo à AFC, assegurar a coordenação dos
No âmbito do protocolo celebrado entre o Município trabalhos e gerir a gestão financeira das esquipas, além
de Terras de Bouro e a Associação Florestal do Cávado dos procedimentos administrativos necessários ao seu
importa referir também e sobre esta temática a im- normal funcionamento.
portância dos sapadores florestais através das ações Refira-se, por último, que que a Associação Florestal do
de silvicultura preventiva, nomeadamente, na roça de Cávado é a associação com mais equipas de sapadores
matos e limpeza de povoamentos, a realização de fogos florestais do país.
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INTERVENÇÃO
EM RIO CALDO
O Município de Terras de Bouro procedeu a uma intervenção para correção da plataforma de passagem rodoviária, aparcamento e passeio no troço que antecede
o encontro da ponte Rio Caldo - Gerês.
Esta obra teve por objetivo a reposição das cotas e
melhoramento do passeio e aparcamento, de forma
a que esta zona mantenha o seu nível transitável em
ótimas condições, dada a elevada circulação rodoviária
na área em questão.
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LOCAL PARA INSTALAÇÃO
DE UMA ETAR NO VALE
DO CÁVADO
No dia 21 de agosto realizou-se no Centro Náutico de
Rio Caldo uma reunião tendo em vista a instalação de
uma ETAR no Vale do Cávado.
No encontro, onde o Executivo Camarário esteve representado pelo Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo e pelo Vice-Presidente, Dr. Adelino Cunha,
marcaram também presença o Presidente das Águas
do Norte, Engº José Luís Machado do Vale e o Vogal
Executivo do mesmo organismo, Engº Manuel Moras,
acompanhados de um técnico do mesmo organismo,
bem como os Presidentes das Juntas de Freguesia de
Rio Caldo, Vilar da Veiga e Valdosende.
Este grupo de trabalho fez a visita a vários locais que,
supostamente reúnem as condições para a construção de uma ETAR que venha a servir as freguesias de
Vilar da Veiga e Rio Caldo, uma vez que a freguesia de
Valdosende terá um processo independente.
A ETAR que servirá estas duas freguesias virá resolver
o problema atual, que se considera grave, em termos
de impacto ambiental, encerrando as várias ETAR´s
existentes.
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CERIMÓNIA DE ASSINATURA DE
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE
O MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO E
ENTIDADES CONCELHIAS

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi o cenário escolhido, a 5 de julho, para a formalização de Protocolos de Colaboração entre a Câmara
Municipal e várias entidades concelhias.
Na presença do Presidente da Autarquia, Manuel Tibo e dos responsáveis diretivos da Banda Musical de Carvalheira, da Associação
Desportiva de Terras de Bouro, do Grupo Desportivo de Rio Caldo e da

TERRAS DE BOURO É TURISMO

Associação Gerês Viver Turismo, decorreram os atos de formalização
destes importantes documentos que têm como objetivo promover e
difundir a música filarmónica, o desporto e o turismo, enquanto atividades culturais, sociais, desportivas e económicas a nível concelhio
e supra concelhio.

2018 · 2019

Prestes a terminar o ano de 2018, por altura das festividades natalícias, cumpre-me saudar calorosamente
os terrabourenses e formular votos de um Natal muito feliz, de partilha, em família, convívio e pleno de
realizações.

A minha fé inabalável na mensagem implícita no
Nascimento do Menino Jesus, que agora celebramos,
faz-me acreditar que o caminho que trilhamos trará
frutos, novas conquistas e mais desenvolvimento para
a minha terra.

Este será o meu segundo Natal investido de novas
funções, em frente dos destinos de um Concelho onde
nasci, onde cresci, onde me formei e onde aprendi a
valorizar as nossas gentes, o seu esforço, as suas batalhas, as suas conquistas, as suas glórias e o seu apoio.

Convido-vos, por isso, a manterem a esperança e a acreditarem que, em Família, vamos consumar os desafios
que nos são colocados todos os dias.

É esse renascimento em que acredito. É com esse
espírito que me desafio todos os dias. É com a vossa
Aprendo com vocês todos os dias e peço a luz e a sa- colaboração que, espero, contar sempre.
piência necessárias para conseguir guiar os destinos
da Terra que amo profundamente de forma a garantir A todos os terabourenses, os que cá estão e a todos os
prosperidade e desenvolvimento.
que – mesmo estando fora – não cortaram os laços com
a sua terra amada, formulo votos sinceros de um Feliz
Hoje sinto-me melhor preparado e mais animado para, Natal e de um Próspero Ano Novo, repleto de realizaem conjunto e unidos, colocarmos Terras de Bouro no ções e muitas conquistas!
lugar que merece.
Um abraço amigo,
Manuel Tibo

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO
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