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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
Eis que atingimos o último período de 2021, período a
que esta edição diz respeito e importa referir, para além
do balanço trimestral, que uma nova legislatura se inicia
agora. Continuaremos empenhados no nossa vontade
e compromisso de querer sempre fazer mais e melhor
por Terras de Bouro. À semelhança dos últimos quatro
anos, poderão contar com a nossa dedicação e preocupação para melhorar as condições de vida de todos os
Terrabourenses.

investimentos. Prova disso são as empreitadas da estrada de Moimenta a Brufe; da requalificação da Rota do
Santuário do Bom Jesus das Mós; da construção do Centro
Municipal da Proteção Civil; da requalificação da Sala
Polivalente Municipal e ainda da instalação da equipa da
sapadores para proteção das margens do Rio Homem. Só
a ambição de querer sempre fazer melhor, de uma forma
sustentada e estruturada, nos permitirá concretizar estes
e outros planos. De igual modo, procedemos à colocação
de Sinalética no Parque Urbano da Vila de Terras de
Outubro ficou marcado pelo assinalar do Dia do Mu- Bouro, interligando-o com a Ecovia do Rio Homem.
nicípio, data em que homenageamos as instituições
concelhias de caráter social e cívico, não só por tudo o Foi também um período de final de ano rico em eventos
que representam para todos nós, mas também pelo seu culturais e desportivos. Assinalámos o Natal nas escolas
fundamental papel no combate à pandemia. E porque e nas ruas, com distribuição de prendas aos nossos alunos
esta luta tem sido árdua, mas profícua e com resultados e uma iluminação de Natal que nos encheu o coração, algo
positivos, voltámos a ter a Feira-Mostra de São Martinho, que bem precisamos para atravessar a pandemia e chegar
um evento com um estrondoso sucesso, abrilhantado com ao que todos pretendemos: uma vida feliz, próspera e com
a sempre importante presença da estação televisiva TVI muita saúde!
e que contribuiu, para além do programa e a presença
de muitos expositores, para atrair à vila de Terras de Este será o nosso caminho para uma nova governação
Bouro milhares de pessoas que muito contribuíram para que agora se inicia, na certeza de que os investimentos
prosseguirão e contribuirão para concretizar o que todos
a economia local.
esperamos, uma vida melhor em Terras de Bouro!
E porque o desenvolvimento da nossa Terra é, desde a
primeira hora, uma das nossas prioridades prossegui- Um abraço de Amizade e muita Saúde!
mos com a nossa responsável e alicerçada política de Manuel Tibo
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TERRAS DE BOURO
HOMENAGEOU INSTITUIÇÕES
NO DIA DO MUNICÍPIO
No âmbito das comemorações do Feriado Municipal,
no dia 20 de outubro, e face ao valoroso e fundamental papel desempenhado pelas instituições sociais do
concelho de Terras de Bouro , não só no cômputo geral,
mas também e em especial no período de pandemia que
ainda vivemos, decidiu o Município de Terras de Bouro
agraciar as instituições concelhias com a Medalha
de Mérito (Grau Prata), como forma de homenagear e
enaltecer todo o trabalho, apoio e dedicação que tem
sido prestado no combate à pandemia em prol da defesa
e proteção dos Terrabourenses.

A cerimónia que decorreu na Praça do Município foi abrilhantada com a presença e atuação dos cantores Miguel
Gameiro, vocalista dos Pólo Norte, e Johnny Abreu,
assinalou os 507 anos da atribuição da «Carta de Foral»
à «Terra de Boyro» pelo rei D. Manuel I e ficou marcada
pela presença de muito público que testemunhou os
importantes e reconhecidos momentos de homenagem
às instituições de Terras de Bouro.
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Assim, receberam a Medalha de Mérito ( Grau Prata) os responsáveis do(s):
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TERRAS DE BOURO
CENTRO DE SAÚDE DE TERRAS DE BOURO
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VALDOSENDE
CENTRO SOCIAL DE CHORENSE
CENTRO SOCIAL DE CIBÕES
CENTRO SOCIAL DE COVIDE
CENTRO SOCIAL DE MOIMENTA
CENTRO SOCIAL DE RIO CALDO
CENTRO SOCIAL DE SOUTO
CENTRO SOCIAL DE VILAR DA VEIGA
DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE RIO CALDO
DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE TERRAS DE BOURO
DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DO GERÊS
IRMANDADE DE S. BENTO DA PORTA ABERTA
POSTO TERRITORIAL DA GNR DA VILA DE TERRAS DE BOURO
POSTO TERRITORIAL DA GNR DO GERÊS
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XXª FEIRA-MOSTRA DE
S. MARTINHO DAS TERRAS
DO GERÊS ATRAIU
MILHARES À VILA
DE TERRAS DE BOURO

O programa da XXª Feira-Mostra, a sua diversidade e
qualidade, a par do bem-receber que tanto e tão bem
nos caracterizam, trouxeram a Terras de Bouro e principalmente à sede do concelho, milhares de pessoas
durante os quatro dias do evento.
Com efeito, os espectáculos musicais, a presença enriquecedora dos ranchos folclóricos, os magustos, a
desfolhada, a temática apresentada pela ATAHCA
sobre o “melhor mel do Mundo”, acompanhado também
pelo “melhor cabrito biológico de Portugal”; a animação
da secular corrida de cavalos; as rusgas espontâneas
que surgiram e a mediática presença da TVI, com o
programa “Somos Portugal”, tudo contribuiu para que
a vigésima edição da Feira de S. Martinho fosse um
tremendo sucesso.
Não poderíamos deixar de referir e agradecer a presença dos “nossos expositores”. São eles também que
enriquecem a nossa feira-mostra. O seu trabalho, dedicação e empenho contribuem decisivamente para que
a Feira de S. Martinho seja cada vez maior e melhor!
A todos um bem-haja e até para o ano, na XXIª Edição
da Feira-Mostra de S. Martinho das Terras do Gerês!
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ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPREITADA DA
ESTRADA MOIMENTA - BRUFE

Decorreu no dia 13 de dezembro, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, a cerimónia oficial de assinatura do
contrato de execução da empreitada de Requalificação
da EM 531 e CM 1269, via municipal que liga Moimenta
a Brufe.

Esta fundamental intervenção no nosso concelho irá
permitir a requalificação da via em causa, reivindicada
há muito pelas populações locais.

Assim, estão previstas obras de beneficiação da estrada que incluem a repavimentação da via, trabalhos de
Na presença dos responsáveis das entidades envol- drenagem e de reforço das condições de segurança.
vidas: o Presidente e Vice-Presidente da Câmara Estas intervenções permitirão melhorar as condições
Municipal de Terras de Bouro, os Presidentes das de mobilidade rodoviária.
Juntas de Freguesia de Moimenta, Gondoriz e Cibões
e Brufe e o membro do Conselho de Administração da
empresa MARTINS & FILHOS, S.A., decorreu este importante ato que permitirá um investimento na ordem
dos 998.775,07€ (com exclusão do IVA), num prazo de
execução global da empreitada de 180 dias.
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ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPREITADA DA
ROTA DO SANTUÁRIO DO BOM JESUS DAS MÓS

Decorreu no dia 3 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, a cerimónia oficial de assinatura do contrato de execução da empreitada da Rota do Santuário do
Bom Jesus das Mós, entre o Município de Terras de Bouro
e a empresa Carlos Cosme, Construções Unipessoal, LDA.
Na presença dos responsáveis das entidades envolvidas: o Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, Manuel Tibo; o Vice-Presidente, Adelino Cunha,
a Vereadora, Ana Genoveva; a Presidente da Junta de
Freguesia de Carvalheira, Filipa Moreira e o sócio-gerente da empresa adjudicatária da referida obra, Carlos
Alberto Estaca Cosme, teve lugar este importante momento que permitirá um investimento na ordem dos
125.230,31€ (com exclusão do IVA), num prazo de execução global da empreitada de 180 dias.
Esta intervenção, na freguesia de Carvalheira, irá permitir a recuperação e requalificação da zona envolvente ao
santuário, nomeadamente, da capela, do escadório, dos
acessos, do trilho pedestre e ainda a construção de um
miradouro, valências que permitirão a melhoria considerável das condições de utilização de toda esta área.
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ASSINATURA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO
DA EMPREITADA DO “CENTRO MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO CIVIL DE TERRAS DE BOURO”
Decorreu no dia 15 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia
oficial de assinatura do contrato da empreitada do “Centro Municipal de Proteção
Civil de Terras de Bouro”, entre o Município de Terras de Bouro e a empresa Joaquim
Peixoto Azevedo & Filhos, LDA.
Com a presença dos responsáveis máximos das entidades referidas, o Presidente da
Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo e do Vice-Presidente, Adelino
Cunha, responsável pela Proteção Civil Municipal, além do sócio-gerente da empresa
adjudicatária da referida obra, António Leitão de Azevedo, teve lugar este momento
que permitirá um investimento na ordem 421.878,73€ (quatrocentos e vinte e um
mil oitocentos e setenta e oito euros e setenta e três cêntimos) com exclusão do IVA,
num prazo de execução global da empreitada de 180 dias, a contar da data da consignação da mesma.
Esta intervenção irá permitir dotar a Proteção Civil Municipal com uma estrutura de
apoio personalizada e funcional com a recuperação do segundo piso anexo do edifício municipal, criando desta forma a melhoria das condições de ação e intervenção,
adequadas às funcionalidades deste serviço operacional.
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“REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA SALA
POLIVALENTE MUNICIPAL” JÁ TEM CONTRATO
DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA

O Município de Terras de Bouro e a empresa Joaquim
Peixoto Azevedo & Filhos, LDA, formalizaram a 15 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a assinatura do contrato de execução da empreitada “Requalificação
e Adaptação da Sala Polivalente Municipal”.

Esta intervenção irá dotar a sede do concelho de um
espaço digno, funcional e confortável para a realização
de espetáculos culturais, sociais e musicais, num espaço
fechado e moderno, com todas as condições técnicas.
Trata-se de uma obra muito ansiada e de importância
relevante para a sede do Concelho e que em breve será
O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, uma realidade.
Manuel Tibo e o Vice-Presidente, Adelino Cunha representaram o município, sendo a empresa Joaquim Peixoto Tal como muitos outros investimentos que o atual
Azevedo & Filhos, LDA, representada pelo seu sócio geren- Executivo está a levar a cabo no território concelhio, este
te, António Leitão de Azevedo.
vem preencher uma lacuna na área, possibilitando assim
a realização de eventos que trarão uma outra dinâmica à
Esta adjudicação permitirá um investimento no valor Vila de Terras de Bouro.
de 409.082,19€ (quatrocentos e nove mil e oitenta e dois
euros e dezanove cêntimos) com exclusão do IVA, sendo
a execução da obra no prazo de 180 dias a contar da data
da consignação da mesma.
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PRIMEIROS SAPADORES DOS RIOS+
PROTEGEM E VALORIZAM O RIO HOMEM EM
TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), iniciou os trabalhos de reabilitação e valorização do rio Homem com uma
equipa de sapadores dos rios.
A equipa é constituída por técnicos especializados em limpeza e valorização de margens de rios que desenvolvem tarefas de contenção de espécies exóticas invasoras,
nomeadamente, da mimosa (Acacia dealbata), realizam podas de formação, corte de
algumas espécies espontâneas, tais como silvados, plantação de árvores autóctones
ribeirinhas por raiz nua e estacaria, aplicação de soluções técnicas de engenharia
natural para estabilização das margens e limpeza e valorização do património hidráulico, nomeadamente, de poldras, passadeiras e pontes.
Com esta intervenção pretende-se contribuir para a preservação da biodiversidade
local, nomeadamente, através da proteção do habitat prioritário 91E0 – Amiais
(Alnus glutinosa), bem como dos habitats da lontra, do guarda-rios e do feto-real,
assegurando as boas práticas de atuação no corredor ecológico ribeirinho. A equipa
de sapadores dos rios+ recebeu formação teórica e prática in loco pelo Dr. Pedro Teiga
estando também habilitados a realizar sensibilização ambiental dos proprietários
ribeirinhos durante os trabalhos.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

NOVA SINALÉTICA NO PARQUE URBANO
E NA ECOVIA DO RIO HOMEM
O Município de Terras de Bouro colocou sinalética
informativa no Parque Urbano de Terras de Bouro e
também no circuito da ecovia do Rio Homem, onde se
inclui a zona balnear de Moimenta, espaço que será,
igualmente, requalificado em breve. Os caminhos de
circulação pedonal de ambos os espaços, que possuem
pequenas zonas de descanso, têm agora melhor sentido
de orientação e informação, o que permite usufruir e
desenvolver as atividades de lazer e recreio da melhor
forma possível.
Desta forma, continuamos a valorização destes projetos que fazem parte de uma clara estratégia de valorização do nosso território enquanto destino de turismo
de natureza e turismo ativo. Só a preservação e a valorização ambiental, a par da criação de novos recursos
de atração turística, podem proporcionar uma maior
atratividade, funcionalidade e identidade.
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8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL
DE CAMINHADAS NO GERÊS
A associação Gerês Viver Turismo realizou a 8ª edição
do Festival de Caminhadas no Gerês. Tratou-se de uma
oportunidade única para percorrer os melhores trilhos
de montanha acompanhado por guias locais, descobrir
locais especiais e deslumbrantes e, no final, recarregar
as forças com um caldo no pote feito à moda antiga.
Nesta edição, o Festival de Caminhadas, evento que
contou com o apoio do Município de Terras de Bouro,
decorreu ao longo da aldeia de Campo do Gerês, começando no Núcleo Museológico. Em ambos os dias
aconteceram 2 caminhadas circulares com distâncias
diferentes, que permitiram que os participantes pudessem escolher a distância que mais se adequasse à
sua condição física.
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TERRAS DE BOURO MARCOU
PRESENÇA NA HOMENAGEM
A FRANCISCO SAMPAIO

No dia 3 de outubro decorreu em Viana do Castelo uma
cerimónia de homenagem ao Dr. Francisco Sampaio,
figura ímpar da etnografia minhota e que passa, doravante, a dar nome ao centro de congressos no forte de
Viana de Castelo.
Um dos maiores impulsionadores e conhecedor das
tradições minhotas, que em inúmeras oportunidades
visitou e ajudou a promover o nosso concelho, foi alvo
de uma merecida homenagem pelo Turismo do Porto
e Norte de Portugal e pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo, pela “indelével herança cultural” que deixou
para as gentes do Minho.

Por fim, de referir que Francisco Sampaio exerceu,
entre outras funções, a de técnico superior do Centro
de Saúde Mental de Viana do Castelo, Professor do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e
Presidente da extinta Comissão Regional de Turismo
Durante o evento, uma representação de Terras de do Alto Minho, desde 1980 até se reformar.
Bouro teve a oportunidade de efetuar uma demonstração gastronómica das nossas iguarias, contribuindo, Autor de dezenas de títulos, que versaram sobre temas
desta forma, não só para enriquecer o acontecimento, de caráter histórico, arqueológico, turístico, etnográfimas também como forma de promover e divulgar as co e gastronómico, tendo sido também colaborador de
várias publicações minhotas. “
potencialidades turísticas de Terras de Bouro.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

TARDE CULTURAL
EM TERRAS DE BOURO

O Município de Terras de Bouro promoveu, no dia 11
de dezembro, uma Tarde Cultural, acontecimento que
teve lugar na sede do concelho, com a primeira sessão
no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde decorreu
um recital de violino e piano da autoria da dupla “David
Correia & João Barata”.
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VILA DO GERÊS ACOLHEU
SEGUNDA SESSÃO DAS
“TARDES CULTURAIS
EM TERRAS DE BOURO”
A vila do Gerês acolheu uma tarde cultural, acontecimento promovido pelo Município de Terras de Bouro,
a 12 de dezembro, no auditório Prof. Emídio Ribeiro. A
primeira parte teve a atuação da dupla “David Correia
& João Barata”, que proporcionou um brilhante recital de violino e piano que antecedeu a apresentação
da obra “Instituições Geresianas”, da autoria do Dr.
António José Ferreira Afonso. A apresentação da obra
ficou a cargo do Dr. António Cunha, a apresentação
do autor a cargo do Dr. Manuel Pereira e o prefácio da
responsabilidade do Eng. Carlos Duarte.
A sessão foi dirigida pela vereadora Dra. Ana Genoveva
Araújo que enalteceu tanto o brilhantismo da sessão
musical bem como a importância do livro sobre as
Instituições Geresianas que permitirá conhecer com
maior rigor as instituições que estão na génese e acompanharam a história das Caldas do Gerez.
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CENTRO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE VALDOSENDE ACOLHEU
CICLO DE CONFERÊNCIAS
ESTÓRIAS DO MINHO

No dia 6 de novembro, no Centro de Solidariedade Social
de Valdosende, a Câmara Municipal promoveu uma
sessão onde foram abordadas as narrativas no feminino de uma geografia identitária, subordinadas ao
tema “Valdosende: O papel das mulheres num processo de conflito e mudança”, promovido pelo Consórcio
Minho Inovação, que integra as três Comunidades
Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave. Este Ciclo
de Conferências foi desenvolvido no âmbito do projeto
âncora “PA2. Touring Cultural – Identidade Cultural do
Minho”, cofinanciado pelo Norte 2020 e com o apoio do
Município de Terras de Bouro.
Para além da abertura, que contou com cantares tradicionais das mulheres de Valdosende e com a presenças
das individualidades convidadas, Presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, Vereadora da
Cultura, Dra. Ana Genoveva Araújo, o Primeiro Secretário

da CIM Cávado, Rafael Amorim, e o Bispo Sifredo Teixeira
da Igreja Metodista Portuguesa e a Direção Executiva do
CSSV, o evento teve como temática “O papel das mulheres
num processo de conflito e mudança em Valdosende”,
cuja principal oradora foi a Professora Associada do
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, Helena Vilaça. Seguiu-se uma
Mesa Redonda com o Professor da Faculdade de Ciências
Sociais de Braga, da Universidade Católica, José Carlos
Lopes de Miranda e também com o Professor Catedrático
da Faculdade de Teologia da Universidade Católica e PróReitor, João Manuel Duque, ação moderada por Maria
Amélia Ribeiro de Carvalho da Universidade do Minho.
Por fim, o evento encerrou com a atuação do Grupo de
Música Popular “Trevo Alegre”. A autarquia deixa o seu especial agradecimento a todos os que tiverem envolvidos
na logística e permitiram que o evento fosse um sucesso.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 166
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

4º TRIMESTRE 2021

TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 20/2021 - 19 DE OUTUBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar o
Regimento das reuniões da Câmara Municipal
para o Quadriénio 2021-2025;
2. Deliberado, por unanimidade, aprovar
a proposta relativa à periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o Quadriénio
2021-2025;
3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa ao número de vereadores que
exercerão o mandato em regime de tempo inteiro para além do definido na alínea d) do n.º 1
do artigo 58º da Lei 169/99, de 18 de setembro;
4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de delegação de competências da Câmara
Municipal no seu Presidente;
5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de condecoração a instituições do concelho que estiveram na linha da frente do combate
à pandemia da COVID-19;
6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um voto
de louvor à Sr.ª Drª Helena Maria do Nascimento
– Coordenadora da Unidade de Saúde Pública, do
ACES Gerês-Cabreira;
7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um voto
de louvor à Proteção Civil Municipal;
8. Deliberado, por unanimidade, ratificar a atribuição do apoio de 10.425,00€, à Associação
Desportiva e Recreativa de Chorense, para
comparticipar os custos de manutenção /funcionamento dos equipamentos e instalações
da associação.

10. Deliberado, por unanimidade, atribuir
um apoio de 500,00€ à Junta de Freguesia
de Gondoriz, para a realização das festividades em honra de S. Miguel o Anjo, no lugar de
Guardenha;
11. Deliberado, por unanimidade, aprovar o regulamento da 20ª Feira-Mostra de S. Martinho
nas Terras do Gerês;
12. Deliberado, por unanimidade, aprovar
um voto de pesar pelo falecimento do senhor
Fernando António Santos Silva e remetê-lo à
Assembleia Municipal;

13. Deliberado, por unanimidade, aprovar a
minuta do protocolo de cooperação, a celebrar
com a Associação Nacional das Farmácias e a
Farminveste – Investimentos, Participações e
Gestão, S.A., para a administração de vacinas
contra a Gripe – Contingente SNS;

EDITAL N.º 22/2021 - 17 DE NOVEMBRO DE 2021

14. Deliberado, por unanimidade, ratificar o
protocolo de parceria celebrado com a CESPU
– Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e
Universitário, CRL.

1. Deliberado, por unanimidade, aprovar o relatório final do júri do concurso público para a
execução da empreitada de Requalificação da
EM 531 e CM 1269 Moimenta-Brufe; aprovar a
adjudicação da empreitada à empresa Martins
& Filhos, S.A.; e aprovar a minuta do contrato
a celebrar;
2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa ao número de vereadores em
regime de meio tempo;
3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à criação de preço para a utilização do espaço adjacente ao Centro Náutico de
Rio Caldo;

EDITAL N.º 21/2021 - 03 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à Comunidade Local, no âmbito da
mitigação dos efeitos provocados pela pandemia
da COVID-19, propondo a isenção do pagamento
de taxas aos feirantes;

5. Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta de protocolo a celebrar com o Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro, relativo ao Programa
de Generalização do Fornecimento de Refeições
escolares aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico;

2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de atualização de preços no serviço de
esvaziamento de fossas;

6. Deliberado, por unanimidade, ratificar a
minuta de protocolo a celebrar com o Centro
Social e Paroquial de Chorense, relativo ao
Programa de Generalização do Fornecimento
de Refeições Escolares, de Transportes Escolares
e de Prolongamento de Horários dos alunos
da educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino
Básico;

4. Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento do Apoio ao Estudo, no Centro Municipal
de Valências, de duas alunas acompanhadas
pela CPCJ;
5. Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento do Apoio ao Estudo, no Centro Municipal
de Valências, de um aluno acompanhado pela
Equipa do Serviço de Psicologia e Orientação,
do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;
6. Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento das taxas na embarcação Rio Caldo,
à APPACDM da Maia – Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental;
7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 418,72€ à Srª Ivone Manuela Pires
Rebelo, para pagamento das despesas com a
AAAF da sua educanda;
8. Deliberado, por unanimidade, atribuir o incentivo à natalidade à Srª Carina Susana Rodrigues
do Carmo;
9. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 400,00€ à AFURNA – Associação de
Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna,
para realização das festividades em honra da
Imaculada Conceição;

12. Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta de protocolo a celebrar com a
Freguesia de Moimenta, relativo ao Programa
de Generalização do serviço de Transportes
Escolares dos alunos do Jardim de Infância de
Moimenta;

13. Deliberado, por unanimidade, aprovar
um voto de pesar pelo falecimento do senhor
Manuel Dias Cosme Vilarinho e remetê-lo à
Assembleia Municipal.

4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à regulação do estacionamento na
Rua do Ribeiro do Lagar e no Largo do Eido, na
freguesia de Rio Caldo;

3. Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento de taxas ao Centro Social e Paroquial
de Covide, relativa à emissão do alvará de construção das obras de ampliação da Estrutura
Residencial de Pessoas Idosas;

11. Deliberado, por unanimidade, ratificar a
minuta de protocolo a celebrar com o Centro
Social e Paroquial de Vilar da Veiga, relativo ao
Programa de Generalização do Fornecimento de
Refeições Escolares e do serviço de Transportes
Escolares aos alunos do 1º ciclo e Jardim de
Infância da Escola Básica do Gerês;

7. Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta de protocolo a celebrar com o Centro Social
e Paroquial de Moimenta, relativo ao Programa
de Generalização do Fornecimento de Refeições
Escolares e de Prolongamento de Horários dos
alunos da educação Pré-Escolar de Moimenta
e Carvalheira;
8. Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta de protocolo a celebrar com o Centro Social
e Paroquial de Rio Caldo, relativo ao Programa
de Generalização do serviço de Transportes
Escolares e de Prolongamento de Horários dos
alunos da E.B. de Rio Caldo;
9. Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta de protocolo a celebrar com o Centro Social
da Paroquia de Souto, relativo ao Programa
de Generalização do serviço de Transportes
Escolares dos alunos do Centro Escolar de Terras
de Bouro;
10. Deliberado, por unanimidade, ratificar a
minuta de protocolo a celebrar com o Centro
de Solidariedade Social de Valdosende, relativo
ao Programa de Generalização do serviço de
Transportes Escolares dos alunos da Escola EB
2/3 de Rio Caldo;

EDITAL N.º 23/2021 - 30 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, concordar com
a proposta de Taxa Municipal de Direitos de
Passagem e submetê-la a apreciação e votação
da Assembleia Municipal;
2. Deliberado, por unanimidade, concordar com a
proposta de Derrama e submetê-la a apreciação
e votação da Assembleia Municipal;
3. Deliberado, por unanimidade, concordar com a
proposta de taxas de IMI e submetê-la a apreciação e votação da Assembleia Municipal;
4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a quinta
revisão aos documentos previsionais para o ano
2021 e submetê-la a apreciação e votação da
Assembleia Municipal;
5. Deliberado, por unanimidade, concordar com
a proposta de aditamento ao contrato interativo
de delegação de competências na CIM do Cávado
no âmbito da Autoridade de Transportes do
Cávado, bem como autorização da assunção de
compromissos plurianuais subjacentes àquele
contrato e submetê-la a apreciação e votação da
Assembleia Municipal;
6. Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal, para apreciação
e votação, os Documentos Previsionais para o
ano 2022.

EDITAL N.º 24/2021 - 15 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à consolidação na carreira e categoria de Técnico Superior do trabalhador Bruno
Manuel Oliveira de Freitas;
2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a
proposta relativa à consolidação na carreira e
categoria de Técnico Superior do trabalhador
Adriano Aquilino da Silva Rodrigues Pereira:
3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à consolidação na carreira e categoria de Técnico Superior do trabalhador Sérgio
Manuel dos Santos Gonçalves;
4. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à consolidação na carreira e categoria de Técnico Superior do trabalhador Rui
Filipe Pereira Martins;
5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à consolidação na carreira e categoria de Técnico Superior da trabalhadora Maria
Fernanda Pires Branco;
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6. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta relativa à consolidação na carreira e categoria de Técnico Superior da trabalhadora Ana
Catarina Alves Dias;
7. Deliberado, por unanimidade, anular o procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para oito postos de
trabalho de Assistente Operacional – Cantoneiro
de limpeza;

9. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma
subvenção mensal de 175,00€, à Srª Susana
Alexandra Ribeiro Carvalho, para a comparticipação da renda habitacional, no âmbito da
Habitação Condigna;
10. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma
subvenção mensal de 175,00€, à Srª Paula
Cristina Mateus Pereira, para a comparticipação
da renda habitacional dos meses de novembro
e dezembro de 2021, no âmbito da Habitação
Condigna;

8. Deliberado, por unanimidade, anular o procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para três postos de
trabalho de Assistente Operacional – Cantoneiro
de limpeza;

11. Deliberado, por unanimidade, aprovar a atualização da renda mensal da Srª Samaritana Dias
Mateus;

9. Deliberado, por unanimidade, anular o procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para um posto de
trabalho de Assistente Operacional – Calceteiro;

13. Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento de uma fatura de refeições escolares, em
nome de Manuel de Jesus Pires Ferreira;

10. Deliberado, por unanimidade, anular o procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para dois postos de trabalho de Assistente Operacional – área funcional
de Espaços Verdes;
11. Deliberado, por unanimidade, aprovar uma
proposta do senhor Presidente da Câmara
Municipal para, na sequência da anulação de
diversos procedimentos concursais, proceder à
abertura de procedimentos subsequentes;
12. Deliberado, por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal o relatório semestral de
2021, da Sociedade de Revisores de Contas do
Município.

EDITAL N.º 25/2021 - 29 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.980,00€ à Srª Sónia Elisabete Rocha
de Sousa, para pagamento dos encargos com o
ATL dos seus educandos;
2. Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio
de 3.580,21€ à Srª Maria de Fátima Costa e Sousa,
para a melhoria das condições de habitabilidade,
no âmbito da Habitação Condigna;
3. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma subvenção mensal de 120,00€, à Srª Ivone Manuela
Pires Rebelo, para a comparticipação da renda
habitacional, no âmbito da Habitação Condigna;
4. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma subvenção mensal de 120,00€, à Srª Maria Lucinda
Freitas da Costa, para a comparticipação da renda
habitacional, no âmbito da Habitação Condigna;
5. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma subvenção mensal de 180,00€, à Srª Maria Elisabete
Domingues Fernandes, para a comparticipação
da renda habitacional, no âmbito da Habitação
Condigna;

12. Deliberado, por unanimidade, aprovar a atualização da renda mensal do Sr. António Fernandes
Gonçalves;

14. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 7.500,00€ ao Centro Social da Paróquia
de Chorense, para fazer face aos encargos adicionais decorrentes de medidas de combate à
pandemia da COVID-19;
15. Deliberado, por unanimidade, ratificar a
atribuição do apoio concedido, no montante
de 18.000,00€ ao Centro Social e Paroquial de
Covide, para fazer face aos encargos com a ampliação do Lar;
16. Deliberado, por unanimidade, ratificar a
atribuição do apoio concedido, no montante de
9.531,27€ ao Centro Social e Paroquial de Covide,
para fazer face aos encargos com o acompanhamento e fiscalização da obra de ampliação do Lar;
17. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 8.000,00€ à Paróquia de Santo António
de Vilar da Veiga, para fazer face aos encargos
com as obras de restauro da Capela de Santa
Eufêmea;
18. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 5.568,00€ à Paróquia de Santa Marinha
de Valdosende, para motorização do sino da Igreja
Paroquial de Chamadouro;
19. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 8.350,00€ à Associação Sociocultural
e Desportiva de Valdosende – Paradela, para a
aquisição de trajes para o Rancho Folclórico;
20. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 8.619,92€ à Junta de Freguesia da
Balança, para o alargamento do caminho de acesso à zona alta do lugar da Pena – 2º troço;
21. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 11.000,00€ à Junta de Freguesia de
Carvalheira, para fazer face aos encargos com o
funcionamento do Centro de Convívio daquela
freguesia;
22. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 17.884,25€ + IVA à Junta de Freguesia
de Carvalheira, para fazer face aos encargos com
a requalificação da Rua Terreiro da Rês, naquela
freguesia;

6. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma
subvenção mensal de 175,00€, ao Sr. Joel David
Antunes Brás, para a comparticipação da renda
habitacional, no âmbito da Habitação Condigna;

23. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.008,98€ à Junta de Freguesia de
Carvalheira, para fazer face aos encargos com a
construção de muro de suporte confinante com a
“Casa do Silvestre”;

7. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma
subvenção mensal de 120,00€, ao Sr. Filipe José
Veríssimo Afonso, para a comparticipação da
renda habitacional, no âmbito da Habitação
Condigna;

24. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.706,00€ à Junta de Freguesia de
Chamoim e Vilar, para a reparação de vários
caminhos florestais e agrícolas naquela união
de freguesias;

8. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma
subvenção mensal de 75,00€, ao Sr. Jorge Manuel
Lourenço Correia, para a comparticipação da
renda habitacional, no âmbito da Habitação
Condigna;

25. Deliberado, por unanimidade, fornecer os
materiais solicitados, à Junta de Freguesia de
Chamoim e Vilar, para a reparação de caminhos
florestais no lugar de Sequeirós;

26. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.890,50€ à Junta de Freguesia de Cibões
e Brufe, para a reparação da rede de águas no
lugar de Gilbarbedo;
27. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 8.498,52€ à Junta de Freguesia de Cibões
e Brufe, para suportar as despesas com a limpeza
de diversos caminhos e arruamentos naquela
união de freguesias;
28. Deliberado, por unanimidade, transferir o montante de 14.794,41€ para a Junta de
Freguesia de Covide, para a execução da empreitada de alargamento da Rua da Sesta;
29. Deliberado, por unanimidade, transferir o montante de 19.500,00€ para a Junta de
Freguesia de Gondoriz, para a pavimentação
do caminho entre os lugares de Guardenha e
Refonteira;
30. Deliberado, por unanimidade, transferir o
montante de 20.740,00€ à Junta de Freguesia
de Moimenta, para a execução das limpezas na
área da freguesia;
31. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.675,00€ à Junta de Freguesia de
Moimenta, para proceder à reparação do regadio de Pesqueiras;
32. Deliberado, por unanimidade, transferir o
montante de 1.865,60€ para a Junta de Freguesia
de Rio Caldo, relativo à construção de um muro
de suporte, na Rua do bairro, no Lugar de Parada;
33. Deliberado, por unanimidade, transferir
o montante de 9.175,60€+IVA para a Junta de
Freguesia de Rio Caldo, relativo ao apoio prestado
na Marina de Rio Caldo;
34. Deliberado, por unanimidade, transferir o
montante de 8.138,76€ para a Junta de Freguesia
de Souto, para a execução da empreitada de pavimentação de um caminho no lugar de Pardieiro;
35. Deliberado, por unanimidade, transferir
o montante de 9.175,60€+IVA para a Junta de
Freguesia de Souto, para a execução da empreitada de pavimentação de um caminho no lugar
das Lages;
36. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.000,00€+IVA à Junta de Freguesia de
Valdosende, para a construção/remodelação do
Nicho, no lugar do Assento;
37. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 4.673,68€ à Junta de Freguesia de
Valdosende, para o corte de pedras no lugar do
Assento;
38. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 6.678,00€ à Junta de Freguesia de
Valdosende, para a implementação da toponímia
naquela freguesia;
39. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.000,00€ à Junta de Freguesia de Vilar
da Veiga, para comparticipação de despesas com
o funcionamento do Posto de Turismo da Ermida;
40. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 10.701,00€ à Junta de Freguesia de Vilar
da Veiga, para a implementação da toponímia
naquela freguesia;
41. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 14.000,00€ à Junta de Freguesia de Vilar
da Veiga, para comparticipação das despesas com
a limpeza de diversos arruamentos na freguesia;
42. Deliberado, por unanimidade, aprovar os
tarifários aplicáveis aos utilizadores finais dos
serviços de abastecimento público de água, de
saneamento de águas residuais e de gestão de
resíduos urbanos para o ano 2022.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO APROVOU GRANDES
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO
PARA 2022
A ultima sessão ordinária do presente
ano da Assembleia Municipal de Terras
de Bouro e primeira da legislatura 20212025, decorreu a 17 de dezembro na Vila
do Gerês. A reunião registou a seguinte
ordem de trabalhos e consequentes deliberações, com destaque para a aprovação, por
maioria, com duas abstenções do Partido
Socialista, das Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2022, no valor de quase 17
milhões de euros.
Assim sendo, foram estas as deliberações
constantes da ordem de trabalhos:
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;
Apreciada a atividade;
Análise e votação do Regimento da
Assembleia Municipal para o quadriénio 2021 - 2025;
Aprovado por unanimidade;
Análise e votação de Proposta sobre
o Imposto Municipal sobre Imóveis;
Aprovada por unanimidade;
Análise e votação da Proposta sobre a
Derrama; Aprovada por unanimidade;
Análise e votação da Proposta de Taxa
Municipal de Direitos de Passagem;
Aprovada por unanimidade;
Eleição do representante dos Presidentes
de Junta de Freguesia;
Eleito o Senhor Presidente da União de
Freguesias de Chorense e Monte, José
Carlos da Rocha Dias;
Eleição do representante dos Presidentes
de Junta de Freguesia para o Conselho
Cinegético Municipal;
Eleito o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia do Campo do Gerês, Carlos Costa;

Eleição do representante dos Presidentes
de Junta de Freguesia na Associação
Nacional de Municípios;
Eleito o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Rio Caldo, Jacob Alves;
Eleição do representante dos Presidentes
de Junta de Freguesia para o Conselho
Municipal da Educação;
Eleita a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Carvalheira, Filipa Moreira;
Eleição do representante dos Presidentes
de Junta de Freguesia para a Comissão M.
de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
Eleito o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Vilar da Veiga, António
Príncipe;
Eleição de quatro elementos da Assembleia
Municipal para a constituição da Equipa
para a Igualdade na Vida Local – EIVL;
Eleitos os Srs. Alvim Azevedo, Guilherme
Alves, Óscar Silva e Filipa Moreira;
Eleição dos quatro representantes da
Assembleia Municipal para integrar a
Comissão de Proteção das Crianças e
Jovens;
Eleitos as Sras. Elisa Lameira, Joana Oliveira
e Manuel Esteves e o Sr. Paulo Rodrigues;
Eleição do representante da Assembleia
Municipal que integrará a Com. Muni.
que decidirá da instalação ou modificação de estab. de comércio a retalho na
área do Município;
Eleito o Sr. Nélson Moisés;
Eleição dos dois representantes da
Assembleia Municipal que integrarão a
Comissão Municipal de Turismo;
Eleitos os Srs. Pedro Carvalho e Vítor
Fernandes;
Eleição do representante da Assembleia
Municipal que integrará o Conselho da
Comunidade do Agrupamento de Centros
de Saúde Cávado II - Gerês Cabreira;
Eleito o Sr. Avelino Soares;
Análise e apreciação para conhecimento
do Relatório Semestral da Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas;
Apreciado pela assembleia municipal;

Análise e votação da quinta revisão às
Grandes Opções do Plano e Orçamento da
Receita e da Despesa para 2021;
Aprovada por unanimidade;
Análise e votação de Proposta de Adenda
ao contrato de concessão de transportes
– CIM CÁVADO;
Aprovada por unanimidade;
Análise e votação das Grandes Opções
do Plano e Orçamento da Receita e da
Despesa para 2022;
Aprovada por maioria, com duas abstenções do Partido Socialista (P.S.);
Análise e votação de Voto de Pesar pelo
falecimento do Senhor Fernando António
Santos Silva;
Aprovado por unanimidade e consignado o respectivo Minuto de Silencio como
Homenagem;
Análise e votação de Voto de Pesar pelo
falecimento do Senhor Manuel Dias
Cosme Vilarinho;
Aprovado por unanimidade e consignado o respectivo Minuto de Silencio como
Homenagem.

ENTREGA OFICIAL DOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS PARA 2022 DO EXECUTIVO MUNICIPAL À ASSEMBLEIA
MUNICIPAL NO VALOR DE QUASE 17
MILHÕES DE EUROS
O Presidente da Assembleia Municipal,
Dr. Augusto Braga, recebeu dia 3 de
dezembro das mãos do Presidente da
Câmara Municipal, Manuel Tibo, os
“Documentos Previsionais para 2022”.
Ficou assim formalizada a receção por
parte do órgão competente para aprovação em Assembleia Municipal já neste
mês de dezembro do orçamento e plano
plurianual de investimentos para 2022 . O
documento, que abarca também as grandes opções do plano para o próximo ano,
no valor cerca de 16.913.724 euros, contemplará toda uma série importante de
projetos e investimentos, nomeadamente, na área do Turismo, Acessibilidades,
Infraestruturas, Emprego, Educação,
Saúde, Ação Social, Cultura, Ambiente e
Equipamentos Municipais.
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MUSEU ETNOGRÁFICO DE
VILARINHO DA FURNA
ACOLHEU DESFILE DE PEÇAS
DE LINHO ARTESANAL
A Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da
Furna (A Furna) apresentou, a 30 de outubro, os produtos criados durante um projeto de recuperação do
linho artesanal, num desfile que teve lugar no Museu
Etnográfico de Vilarinho da Furna.
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A coleção, idealizada pela estilista bracarense, Cândida Pinto, incluiu peças de roupa,
acessórios de moda e toalhas de mesa criadas a partir da recuperação do processo
artesanal do linho, num método que transformou o linho artesanal numa coleção
moderna, afirmou a coordenadora do projecto, Luciana Castelli.
O Município de Terras de Bouro, que promove e apoia o projeto, esteve representado
pela Vereadora da Cultura, Dra. Ana Genoveva, que deu as boas vindas fez um enquadramento do projeto, acompanhada pelo representante d'AFURNA, Manuel Antunes,
Luciana Castelli da OMINI e pela responsável da EDP envolvida neste projeto, Diana
Rosmaninho.
De sublinhar, por fim, que este projeto de recuperação do linho artesanal foi um
dos vencedores do Programa EDP “Tradições 2021”, que concede apoio às tradições
populares e permite a recuperação de práticas ancestrais que se encontrem em desaparecimento, sendo da responsabilidade da AFURNA em colaboração com a OMNI.
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FILMAGENS DA
PELÍCULA QUORUM
DECORRERAM NA
VILA DO GERÊS

No dia 23 de novembro decorreram no Gerês as filmagens da curta metragem QUORUM, produção cinematográfica que conta com o apoio logístico do Município
de Terras de Bouro. Durante o dia, a Vereadora, Dra.
Ana Genoveva Araújo, acompanhou de perto os trabalhos e para além das boas vindas ao nosso concelho,
frisou, junto da equipa, a importância da escolha de
Terras de Bouro para a realização destas filmagens,
como sendo também uma óbvia e sempre importante
forma de promover o nosso concelho.
QUORUM é uma curta-metragem não narrativa, lírica,
da autoria de Rafael Fonseca com origem em duas viagens à Vila do Gerês.
O argumento de QUORUM situa cenas em determinados locais na Vila do Gerês e nas suas redondezas.
É de evidente importância para o autor estes locais
destacando, desde logo, a sua realidade e situação
dentro do Gerês.
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TERRABOURENSE JOÃO
MARTINS BARROSO
APRESENTA EXPOSIÇÃO
NO MUSEU DA GEIRA
No âmbito do projeto de Mestrado em Artes Plásticas Especialização em Pintura, da Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto, esteve patente no Museu da
Geira uma exposição da autoria do terrabourense João
Martins Barroso, evento que contou com apoio e promoção do Município de Terras de Bouro e que recebeu a
visita da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de
Terras de Bouro.
Subordinada ao tema “Higia” - Deusa grega da saúde,
limpeza e sanidade” a mostra apresentou uma série
de trabalhos que encarnam a concepção de alteridade
tornando-se campo de exploração pictórica. O trabalho
reflete a relação do Eu com o Outro e a consciência da
nossa interdependência com o mundo.
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VILA DO GERÊS E PARQUE
NACIONAL ACOLHERAM A PROVA
GERÊS EXTREME MARATHON
No último fim de semana de 4 e 5 de dezembro, as ruas da Vila do Gerês receberam
os atletas que se aventuraram a participar em mais uma edição da Gerês Extreme
Marathon - “a maratona mais bela e mais dura do mundo”!
A organização coube à Carlos Sá Nature Events e ao Município de Terras do Bouro,
com o apoio da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, sendo que, o Executivo Municipal
esteve representado pelos Vereadores Dr. António Cunha e Dra. Isménia Loureiro na
consagração dos vencedores das diferentes categorias.

TERRAS DE BOURO É DESPORTO

Percorrendo as estradas de montanha do único Parque Nacional de Portugal, milhares de atletas de diferentes nacionalidades aventuraram-se na Gerês Extreme
Marathon durantes estes dois dias e usufruíram de paisagens e cenários de montanha
incríveis. A harmonia com as florestas nativas portuguesas e com o silêncio tão característico da montanha do Parque Nacional Peneda-Gerês foram apenas quebrados
pela dureza e desnível positivo da prova.
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O encontro reuniu vereadores e técnicos superiores representantes de 12 dos 14 concelhos do distrito de Braga
e abordou temas tão interessantes como: o “Crescer
2020+ e Balanço e Futuro Pós-Pandemia”. Os objetivos
e metas do “Crescer 2024” passam por recuperar os
praticantes perdidos devido à pandemia da Covid-19; angariar novos atletas para atingir os 300 000 praticantes
nos próximos 3 anos, apostar no feminino; melhorar as
infraestruturas; qualificar recursos e fazer uma verdadeira transformação digital.

MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO PRESENTE NO
III FÓRUM DO FUTEBOL
DISTRITAL
A Vereadora do Município de Terras de Bouro, Dra. Ana
Genoveva Araújo, participou a 10 de novembro, em
Vieira do Minho, no encontro anual dos vereadores do
desporto do distrito de Braga, um momento que, segundo
a Associação de Futebol de Braga, serve “para pensar o
futebol” e conhecer os projetos do presente e do futuro
da modalidade.

De igual modo, foi abordado o papel do Futebol como
Promotor de Inclusão, com a apresentação de diferentes
projetos que hoje a FPF tem no terreno com destaque
para o Futebol Para Todos e o “Eu Jogo Pelos Direitos
Humanos” em parceria com a Amnistia Internacional e
ainda a promoção do Canal 11 com o trabalho contínuo
de projetos que usam o futebol para promover a inclusão
social no Programa “Amor à Camisola”.
A Associação de Futebol de Braga enalteceu a importância da relação entre a AFB e as Câmaras Municipais do
distrito, relação já premiada pela FPF como sendo a mais
profícua e estreita do país.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

ENTREGA DE PRENDAS DE NATAL
AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA E
ESCOLAS DE 1.º CICLO DE TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro contemplou mais de trezentas crianças, que frequentam os Jardins de Infância e
Escolas de 1.º Ciclo, com prendas de Natal, procurando,
através deste pequeno gesto, alegrar ainda mais a quadra
festiva natalícia.
Foram assim contemplados os alunos dos Jardins de
Infância da vila do Gerês, de Rio Caldo, de Valdosende,
de Carvalheira, de Moimenta, de Souto e de Chorense e
os alunos dos 1º Ciclos das EB de Rio Caldo, vila do Gerês
e do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro.

BOLETIM MUNICIPAL 4º TRIM 2021 | 31

A vereadora da educação, Dra. Ana Genoveva, aproveitou a ocasião da entrega das prendas para, em nome do
Executivo Municipal, endereçar a toda a comunidade
escolar os votos de um Santo Natal e um próspero Ano
Novo de 2022.
Aproveitamos para agradecer ao Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro a colaboração e disponibilidade demonstrada
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JARDIM DE INFÂNCIA DE MOIMENTA
FORMULOU VOTOS DE UM FELIZ NATAL
Os meninos do Jardim de Infância de Moimenta, em representação de todos os jardins de infância concelhios,
deslocaram-se à Câmara Municipal de Terras de Bouro
para, de uma forma divertida e cantando músicas da
quadra natalícia, desejar um Feliz Natal ao Executivo
Municipal e aos colaboradores da autarquia.

O senhor presidente da Câmara Municipal fez as “honras
da casa” ao agradecer tão simpático gesto dos meninos
e da instituição e formulou, igualmente, o seu desejo de
um Santo e Feliz Natal para todos com muitas prendas e
sobretudo, com muita saúde.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO REÚNE COM AS JUNTAS DE FREGUESIA
PARA APRESENTAR E DEFINIR A ESTRATÉGIA LOCAL
DE HABITAÇÃO DE TERRAS DE BOURO
O Município de Terras de Bouro encontra-se, neste momento, a elaborar a Estratégia Local de Habitação (ELH),
no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação
- 1.º Direito, tendo como objetivo superar as carências
habitacionais mais prementes da população e reforçar o
parque habitacional municipal.

técnica do Município, das situações habitacionais que
merecem preocupação, possibilitando candidaturas
promovidas quer pelos particulares, quer pelo próprio
Município. Perante isso, foi apelado aos membros das
Juntas de Freguesia uma criteriosa análise ao trabalho
existente e, consequentemente, a prestação de contributos para a sinalização de outras situações precárias da
Com o intuito de se desenvolver um trabalho ajustado freguesia que presidem.
ao nosso território e que responda às necessidades habitacionais, o Município de Terras de Bouro reuniu com A elaboração da Estratégia Local de Habitação, permitirá
as Juntas de Freguesia para apresentar objetivamente ao Município de Terras de Bouro responder adequadao Programa, dando principal enfoque às condições de mente aos requisitos e aos desafios que a “Nova Geração
elegibilidade e às soluções habitacionais preconizadas. de Políticas de Habitação” coloca, de modo a poder beneficiar plenamente os seus munícipes das vantagens que
O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que já lhe estão associadas.
existe um levantamento exaustivo, elaborado pela equipa
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TERRAS DE BOURO ASSINALOU O DIA INTERNACIONAL
PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Numa iniciativa conjunta entre o Município de Terras de Bouro, o Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro e a CPCJ, teve lugar na sede do concelho uma marcha lenta
que percorreu as principais artérias da vila e que se destinou a lembrar a situação de
violência exercida contra as mulheres.
O dia 25 de Novembro foi designado oficialmente como Dia Internacional pela
Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em 1999, pelas Nações Unidas (ONU).
Desde então, essa data tem sido comemorada no mundo, para chamar à atenção
contra todas as formas de violência usadas contra as mulheres.
Entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2021 deste ano, 23 mulheres foram mortas
em Portugal, 13 das quais em contexto de violência doméstica, segundo dados do
Observatório de Mulheres Assassinadas.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO ASSOCIA-SE À
CAMPANHA DO LAÇO ROSA
O mês de outubro fica marcado pela campanha de prevenção do Cancro de Mama, sendo que o laço cor-de-rosa
é adotado como um símbolo internacional que é usado
por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção desta doença.
Assim, o Município de Terras de Bouro associou-se também a esta causa na divulgação e alerta para esta campanha que visa promover uma maior consciencialização
para o rastreio de eventuais sinais que visem o controle
e combate atempado ao cancro da mama.
Este período temporal, desta forma, um símbolo de uma
ação internacional anual, organizada pelas maiores associações de luta contra o cancro da mama que visa aumentar a informação e consciência da doença, angariar
fundos para pesquisa, prevenção e cura deste problema.

AUTARQUIA
DISPONIBILIZOU
TRANSPORTE PARA A
3ª DOSE DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19
Com o início do período de vacinação da 3ª dose contra a Covid-19 para pessoas com 65 ou mais anos, a
Câmara Municipal de Terras de Bouro disponibilizou,
para as pessoas com mobilidade reduzida, uma rede de
veículos composta pela frota da autarquia, pelos táxis
do concelho e dos veículos de transporte não urgente
das delegações da Cruz Vermelha Portuguesa e dos
Bombeiros Voluntários para a referida vacinação no
Centro de Saúde de Terras de Bouro.
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JULGADO DE PAZ DE TERRAS DO BOURO
UM TRIBUNAL DE PROXIMIDADE PARA
OS CIDADÃOS E PARA AS EMPRESAS
Materialmente os Julgados de Paz são, designadamente,
competentes para ações com valor até 15.000 euros:
ações de entrega de coisas móveis; ações resultantes de
direitos e deveres de condóminos; ações de resolução de
litígios entre proprietários; ações que digam respeito
ao arrendamento urbano; ações de responsabilidade
civil extracontratual (por exemplo acidentes de viação);
ações que respeitem a incumprimento contratual, por
exemplo: ações de cobrança de dívidas; ações de indemnização derivadas de alguns tipos de crime.
Resultando de uma alteração legislativa recente
(Portaria n.º 342/2019, de 01 de Outubro) apenas no fim
da ação é que as partes podem ter que pagar as custas,
no máximo de 70,00 euros.
O Julgado de Paz de Terras do Bouro encontra-se sediado
na Avenida Dr. Paulo Marcelino, 87, 1.º andar – 4840100 Terras do Bouro.
Os serviços do Julgado de Paz têm atendimento ao público gratuito. Para qualquer esclarecimento de 2.ª a
Assumiu funções no Julgado de Paz de Terras do Bouro 6.ª feira entre 08h30 e as 16h30, contacto telefónico
no passado dia 02 de dezembro de 2021 uma nova Juíza 253350060 e por correio eletrónico: correio.tbouro@
de Paz, Dra. Liliana Teixeira, transferida a seu pedido do julgadosdepaz.mj.pt
agrupamento do Julgado de Paz de Palmela e Setúbal no
qual exercia funções desde julho de 2017.
O Julgado de Paz de Terras do Bouro é um Tribunal de
proximidade com conexão a todas as freguesias do
concelho de Terras do Bouro dado ser essa a sua competência territorial. Resulta de uma parceria pública/
pública, entre o Ministério da Justiça e a Autarquia.
Os processos no Julgados de Paz são orientados por
princípios de simplicidade, adequação, informalidade,
oralidade e absoluta economia processual e visam a
permitir a participação cívica dos interessados e estimular a justa composição dos litígios por acordo das
partes. Não é obrigatória a constituição de Advogado,
excepto nas situações previstas na Lei, sendo, todavia,
aconselhável em ações juridicamente complexas.
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No dia 28 de outubro foram eleitos os novos órgãos
sociais do CIAB, Tribunal Arbitral de Consumo, para o
quadriénio 2021 - 2025. Para além da designação da
nova administração, que agora passa a ser presidida
pelo Município de Barcelos, destacou-se a eleição das
novas vice-presidentes do Conselho Técnico Financeiro
do CIAB, Dra. Ana Genoveva Araújo, Vereadora do
Município de Terras de Bouro e Dra. Cidália Abreu,
Vereadora do Município de Amares.

TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

VEREADORA DO
MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO ELEITA
VICE-PRESIDENTE DO
CONSELHO TÉCNICOFINANCEIRO DO CIAB

Tendo uma competência centrada para a resolução dos
conflitos de consumo, o CIAB tem o seu campo de ação
nos concelhos do distrito de Braga, onde se inclui, naturalmente, Terras de Bouro, destacando-se o seu trabalho,
não só na informação aos consumidores e às empresas
sobre os seus direitos e deveres na área do consumo,
como também na resolução de conflitos de utilização de
serviços através da mediação, conciliação e arbitragem.

· Informação aos consumidores e empresas
dos seus direitos e deveres
· Resolução de conflitos de consumo através
da mediação, conciliação e arbitragem

O QUE SÃO CONFLITOS DE CONSUMO?
São os problemas que decorrem da
aquisição de bens ou serviços destinados a
uso não profissional e fornecidos por pessoa
singular ou coletiva, que exerça com caráter
profissional uma atividade económica, que
vise a obtenção de benefícios.

EM QUE CASOS PODE RECORRER AO
TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO?
Para resolver os seus conflitos de consumo.
NOTA:
A intervenção do CIAB - Tribunal Arbitral
de Consumo depende sempre da verificação
das regras de competência constantes da
Lei e do seu Regulamento (www.ciab.pt)

O RECURSO AO CIAB É:
· Gratuito · Próximo · Fácil
· Rápido · Seguro · Confidencial

Este serviço garante a todos os consumidores
de TERRAS DE BOURO o acesso a informação e
à resolução dos seus conflitos de consumo de
forma totalmente gratuita.

OBJETIVOS
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ASSEMBLEIA GERAL DO
CIAB DECORREU NA VILA
DO GERÊS
O auditório Professor Emídio Ribeiro, na vila do
Gerês, acolheu no dia 23 de novembro uma sessão da
Assembleia Geral do CIAB - CENTRO DE INFORMAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE CONSUMO (TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO).
A reunião contou com a presença da vereadora municipal, Dra. Ana Genoveva Araújo, que para além do pelouro
da Defesa do Consumidor, representa o município de
Terras de Bouro neste órgão ao integrar o conselho técnico-financeiro do CIAB como vice-presidente.

No passado dia 27 de outubro foram eleitos os novos
órgãos sociais do CIAB para o quadriénio de 2021 a 2025.
Como presidente da mesa da assembleia geral foi eleita
a Comunidade Intermunicipal do Cávado, representada
pelo Dr. Rafael Amorim, no conselho de administração
foi eleito como presidente do município de Barcelos,
representado pelo presidente de câmara, Dr. Mário
Constantino, no conselho fiscal foi eleito o Município
de Vila Verde, representado pelo vereador Dr. Patrício
Araújo e no conselho técnico financeiro, como presidente do município de Vieira do Minho, representado pelo
vereador Afonso Barroso, vice presidentes o Município
Terras Bouro, representado pela vereadora Ana Genoveva
e o Município Amares representado pela vereadora
Cidália Abreu.
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CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
INAUGUROU ILUMINAÇÃO
DE NATAL
O Município de Terras de Bouro inaugurou a 3 de dezembro na vila de Terras de Bouro e na vila do Gerês a
iluminação para a época natalícia. Esta foi mais uma
forma de comemorar o Natal e de incentivar o espírito
fraterno dos Terrabourenses e a procura do comércio
local, fomentando a economia local.
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APROVADO PROJETO INTERMUNICIPAL PARA
COMBATE À VESPA VELUTINA NO CÁVADO
O Município de Terras de Bouro informa que a
Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado),
em parceria com os municípios seus associados, viu
recentemente aprovada a candidatura destinada à
“Deteção e Combate” à espécie exótica invasora Vespa
velutina, num investimento elegível de 279.160,73€,
cofinanciada a 85% pelo Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR).

nomeadamente, para a destruição dos respetivos ninhos,
incluindo os necessários equipamentos de proteção individual, a disseminação da problemática associada à
introdução desta espécie exótica invasora em Portugal
Continental e promoção da sensibilização pública para
os riscos associados para adoção de boas práticas. Por
último, a inovação em desenvolvimento e teste de novas
técnicas e equipamentos para a deteção e o controlo
desta espécie exótica invasora, no respeito pelos princípios constantes dos Manuais de Boas Práticas. A imA execução desta candidatura prevê: o desenvolvi- plementação desta estratégia irá permitir um trabalho
mento e aplicação de um plano de gestão integrada coordenado entre várias entidades motivados para a
da Vespa velutina no território da NUTS III Cávado e a adoção de metodologias e novas abordagens.
aquisição de equipamentos para o controlo da espécie,
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EXERCÍCIO PÚBLICO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA
O RISCO SÍSMICO DECORREU EM TERRAS DE BOURO
Na sequência do exercício nacional “A TERRA TREME”,
que se realizou dia 05 de novembro, a Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, com o apoio
da Câmara Municipal e dos Bombeiros Voluntários de
Terras de Bouro, promoveu esta iniciativa no nosso concelho com atividades na sede do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
procurou assim chamar a atenção para o risco sísmico e
para a importância de comportamentos simples que os
cidadãos devem adotar em caso de sismo, mas que podem
salvar vidas. O exercício em concreto teve a duração de
apenas 1 minuto, durante o qual os participantes foram
convidados a executar os 3 gestos que salvam: BAIXAR,
PROTEGER E AGUARDAR.
Conhecer ou relembrar os procedimentos que se devem
adotar antes, durante e depois de um sismo, organizar a
sua casa e a sua família pode e vai salvar vidas! Muitas
zonas do globo são propensas a sismos e Portugal é um território com zonas particularmente sensíveis a este risco.
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TERRAS DE BOURO
PROMOVE MERCADO
DE NATAL
Como forma de comemorar o Natal, uma época sempre
festiva e de fraternidade, agora ainda mais necessária
devido à pandemia que vivemos, o Município de Terras de
Bouro assinalou esta data tão especial com um Mercado
Natalício na sede do concelho, onde foi também promovida animação musical durante esta quadra. Esta foi assim
uma fundamental medida para incentivar a aquisição de
produtos no comércio local, dinamizando e fomentando a
economia dos empresários e onde se pôde obter toda uma
variedade de produtos, alguns deles alusivos à época.

MONOS: Objetos domésticos (colchão, electrodoméstico,
móvel, etc.), geralmente pesado ou de grandes dimensões,
cuja remoção da via pública implica meios diferentes dos
da habitual recolha de lixo. = MONSTRO

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

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