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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
Esta edição da nossa publicação informativa sobre a
atividade municipal, diz respeito ao período estival do
ano, período em que somos sempre visitados por muitos
milhares de turistas, número que tem vindo a aumentar
consideravelmente nos últimos anos, fruto também dos
investimentos que procuramos fazer, estrategicamente,
nesta área tão importante para Terras de Bouro.

algo que não descuramos nos nossos postos de turismo
ou nos protocolos publicitários que procuramos renovar
para chegar cada vez mais longe e ao mesmo tempo mais
incisivamente junto dos que querem vir a Terras de Bouro.
Neste período e apesar da pandemia, com cuidados e
responsabilidade, assinalamos, de forma moderada, as
festas concelhias e prosseguimos os projetos culturais,
as oficinas educativas, as aulas musicais, asseguramos a
comparticipação do material escolar e procuramos estar
sempre junto de quem precisa, ou com fornecimento
de material às nossas forças de socorro e segurança ou
com a disponibilização, por exemplo, de testes rápidos
à COVID19.

E porque de resultados falamos, para além dos trabalhos
de requalificação de vias que permitem uma melhor
circulação, falamos, por exemplo, da ansiada obra da
estrada da Ermida, da conclusão da construção da Ecovia
e do Açude do Rio Homem que merecem, desde logo,
uma primeira referência pela alteração paisagística
que importam e a possibilidade que proporcionam, a
residentes e visitantes, uma mobilidade e usufruto que Foi com enorme satisfação que vimos coroado o nosso
até aqui não existiam.
esforço na concretização de mais valências e projetos
para Terras de Bouro, em áreas tão diferentes, mas ao
A par destas intenções, sempre consideramos e con- mesmo tempo tão importantes, como a instalação na vila
tinuamos a acreditar que o investimento na cultura do Gerês, da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro
torna-se algo fundamental, tanto no presente como no em Montanha da GNR ou a intervenção da recém criada
que concerne à formação das gerações futuras. O Centro equipa de sapadores dos rios, englobada no Projeto de
Literário da Assureira, em fase de conclusão, ou o já Requalificação do Rio Homem.
inaugurado Espaço Geresão, um memorial mais do que
merecido ao saudoso Dr. Agostinho Moura, são mais um Continuamos assim o nosso caminho, precisamos de toclaro exemplo dos nossos propósitos.
dos e de todas, muito há ainda por fazer, outros projetos,
outras obras, mais investimentos continuarão a surgir.
A exposição mediática e social a que, felizmente, estamos
cada vez mais sujeitos, torna necessária a atualização e Um abraço de Amizade e muita Saúde a todas e a todos!
renovação constante dos nossos conteúdos turísticos, Manuel Tibo
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CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DA ECOVIA DO RIO HOMEM
E AÇUDE DE GONDORIZ

A Ecovia do Homem e Cávado é um projeto intermunicipal que faz parte de uma Estratégia Integrada de
Desenvolvimento do Cávado.
Em Terras de Bouro, o projeto contemplava a construção
de um troço da Ecovia do Cávado e Homem, mais precisamente na freguesia de Moimenta, numa extensão
total de 1.4 km em beneficiação a que se juntará mais
0.7 Km de ligação ao parque da Vila, ao longo da margem
esquerda do rio Homem.
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O primeiro troço da Ecovia do Homem está já praticamente concluído e é um projeto
intermunicipal que irá permitir a fruição ao longo das margens do rio Homem, a
preservação e valorização ambiental e a criação de um novo recurso de atração turística do território, ao mesmo tempo que se proporciona a mobilidade suave entre
os municípios e uma maior coesão e identidade regional.
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REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE
DA ASSUREIRA - CRIAÇÃO DE
CENTRO LITERÁRIO
A Requalificação e reconversão funcional da Casa
do Parque da Assureira, que será em breve o Centro
Literário do Gerês decorre a um excelente ritmo, estando para breve a conclusão deste investimento na
freguesia de Vilar da Veiga que irá permitir a recuperação da imagem do edifício e a melhoria das condições
de conforto de utilização, de forma a ser utilizado para
usos múltiplos relacionados com a divulgação cultural,
aliada à já requalificada área envolvente.
O projeto visa realizar a requalificação de Infraestrutura e equipamentos destinados a melhorar a experiência de visita e a fruição do património cultural,

nomeadamente a criação de um Centro Literário dos
grandes vultos das artes que viajaram pelo Minho, em
busca de inspiração. O Centro funcionará como um museu interpretativo de autores como Ramalho Ortigão,
Miguel Torga, entre outros, e ficará situado no Parque
da Assureira.
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ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
DA ESTRADA DA ERMIDA
SERRA DO GERÊS
As obras de beneficiação e requalificação da estrada de
acesso ao lugar da Ermida avançam de forma considerável, sendo que, a fase mais difícil e que tem a ver com
o seu alargamento está quase concluída, seguindo-se o
prolongamento de aquedutos e implantação de valetas
para depois culminar com a pavimentação adequada.
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De referir que os trabalhos incluem de igual modo várias
correções de traçado, construção de muros de suporte,
drenagens, colocação de guardas de proteção, esgotos
de águas pluviais, entre outros trabalhos.
Com esta obra há muito ambicionada pela população
local, o Município assumiu, à semelhança de outras estradas um pouco por todo o concelho que serão a curto
prazo requalificadas, como sendo prioritária e estruturante para o concelho.
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CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
DO ESPAÇO MEMÓRIA
GERESÃO
No âmbito do primeiro aniversário do falecimento do
Dr. Agostinho Moura, decorreu no dia 31 de julho um
programa de homenagem que incluiu uma celebração eucarística e a inauguração e bênção do Espaço
Memória Geresão, situado no Centro de Animação
Turística da vila do Gerês.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da
Câmara, Manuel Tibo, da Vereadora da Cultura, Ana
Araújo, do Presidente da Assembleia Municipal, Augusto
Braga, membros da assembleia municipal e juntas de
freguesia, bem como familiares do Dr. Agostinho Moura,
colaboradores do jornal Geresão e demais entidades
locais. A apresentação do projeto cultural ficou a cargo
do Sr. Avelino Soares, que informou os presentes sobre
a origem da ideia e a função que este novo espaço virá
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a assumir localmente. Por sua vez, o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, evidenciou o quanto o Dr. Agostinho
Moura amava o seu Gerês, tendo expressado no seu
jornal todo o afeto e conhecimento da Terra que o viu
nascer.
A Câmara Municipal agradece ao Sr. Padre Correia
a disponibilidade demonstrada para a bênção das
instalações.
O Município de Terras de Bouro cria assim um novo
espaço memorial e cultural do nosso concelho que, doravante, recordará, em local próprio, o jornal “Geresão”,
digníssimo órgão de comunicação social concelhio e,
de igual forma, o seu fundador, Dr. Agostinho Moura.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

GERÊS ACOLHE GRAVAÇÕES
DA NOVELA “PARA SEMPRE”
DA TVI
Decorreram na freguesia de Vilar da Veiga algumas
gravações de episódios para a novela “Para Sempre”
da TVI, momentos que contaram com a presença da
Vereadora da Cultura, Drª Ana Genoveva, que recebeu
a equipa e agradeceu o facto de terem escolhido o território terrabourense para as gravações.
A produtora Plural está encarregue da produção desta
ficção televisiva, que engloba conceituados atores
como o Diogo Morgado, Inês Castelo Branco, Marina
Mota, Luís Esparteiro, António Capelo, Paulo Pires,
entre outros e que irá conceder mais uma vez, a Terras
de Bouro em geral e ao Gerês em particular, importantes momentos de visibilidade e promoção turística do
território ao ser exibida em horário nobre.
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PORTO CANAL
GRAVA REPORTAGEM
EM TERRAS DE BOURO
No dia 25 de agosto uma equipa de reportagem da
estação televisiva Porto Canal deslocou-se à zona balnear do Alqueirão, em Vilar da Veiga, para entrevistar
a Vereadora do Município de Terras de Bouro, Dr.ª Ana
Genoveva Araújo.
Foram abordados vários temas, nomeadamente a atribuição pela QUERCUS do galardão Qualidade de Ouro
à Zona Balnear do Alqueirão, em Vilar da Veiga, distinguindo assim a qualidade da água balnear, assim como
tem à disposição de todos aqueles que nos visitam, assim
a afluência de pessoas a esta zona na época balnear.
como a beleza desta praia, com vista para a Basílica do
A bordo da embarcação turística “Rio Caldo”, a Dr.ª Ana São Bento da Porta Aberta.
Genoveva para além de falar sobre a zona balnear do
Alqueirão, onde frisou o orgulho que é para o Município Foi, ainda, abordado o tema da Candidatura das duas
o Alqueirão ser distinguido pela Quercus no que concer- Pontes de Rio Caldo a Património de valor nacional. A
ne à qualidade da água, referiu ainda a diversidade de Vereadora destacou que é sempre um gosto receber o
desportos náuticos que os vários operadores turísticos Porto Canal no nosso belo território.
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RENOVAÇÃO DA IMAGEM DOS POSTOS
DE TURISMO CONCELHIOS E ALARGAMENTO
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Com o início do verão, o Município de Terras de Bouro renovou a imagem dos serviços de apoio ao turismo nos postos da vila do Gerês, da vila de Terras de Bouro e
de Rio Caldo.
Assim e dando continuidade à campanha de promoção turística adotada pelo executivo municipal, foram requalificados os espaços, tornando-os mais acolhedores,
dinâmicos, convidativos e elucidativos dos recursos e elementos que nos são tão
característicos. Esta modernização pretende também despertar, ainda mais, a
curiosidade daqueles que escolhem visitar o nosso território, munindo-os de todas
as informações essenciais e necessárias para descobrir, em segurança, Terras de
Bouro.
Fruto da enorme procura que se verifica na época de verão, especificamente na vila
do Gerês, o posto de turismo local passou a estar aberto até às 18h.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO RENOVOU
PUBLICIDADE NOS TÁXIS
DO CONCELHO

No seguimento do processo de publicidade institucional
assumido pela câmara municipal, alusivo ao concelho de
Terras de Bouro e aplicado nos transportes públicos de
passageiros do concelho, procedeu-se recentemente a
mais um importante investimento na área da divulgação
e promoção turística com a renovação integral da publicidade nos táxis de Terras de Bouro.

Sendo um meio de divulgação de Terras de Bouro e do
Parque Nacional da Peneda-Gerês, que também se julga
apropriado, devido à sua visibilidade, impacto e mobilidade, o Município de Terras de Bouro regista e agradece
a disponibilidade dos profissionais de transporte público
de passageiros que continuam a associar-se a esta campanha, concretizando, desta forma, mais uma colaboração institucional fundamental para a publicitação e
desenvolvimento económico de Terras de Bouro.
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Download_Mapa

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO PUBLICOU
NOVO MAPA TURÍSTICO DAS CALDAS DO GERÊS

Em 1972 surgiu aquilo que podemos considerar o primeiro mapa turístico das Caldas do Gerês. Pelas suas
características iconográficas e pictóricas, para além da
representação geográfica do espaço, este mapa constituiu uma forma de construção e de promoção da identidade territorial e tinha como grande objetivo orientar
os turistas que se deslocavam ao Gerês.

Quase 50 anos depois e tendo como referência o primeiro, o Município de Terras de Bouro concebeu um novo
mapa turístico que visa proporcionar aos visitantes da
vila do Gerês um melhor conhecimento da história desta
povoação, desde a sua origem até aos nossos dias, bem
como o registo da passagem de individualidades pela
região. Mais ainda, potencia o saber de lendas e tradições deste povo, aliado ao enaltecimento do património
Este mapa turístico integrava uma interessante coleção, histórico edificado e dos produtos turísticos locais.
composta por mais de duas centenas e meia de mapas
turísticos de âmbito regional, distrital e concelhio, O mesmo estará disponível nos Postos de Turismo do
editada pela ROTEP – Roteiro Turístico e Económico de nosso concelho para entrega gratuita aos muitos turistas
Portugal, com a organização de Camacho Pereira e com que desejem visitar e adquirir informação turística relaa ordem de publicação número 133.
tiva à vila termal do Gerês, com tantos anos de história.
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TERRAS DE BOURO
PRESENTE NO GUIA TERMAL
DO EIXO ATLÂNTICO

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, entidade sem
fins lucrativos que se dedica a apoiar todas as iniciativas
que fomentem a cooperação transfronteiriça, lançou a
5 de julho, em cooperação com vários municípios do
Norte de Portugal, entre os quais Terras de Bouro e também com a colaboração de órgãos de comunicação social,
dos quais se destaca o jornal Correio do Minho, o Guia
Termal do Eixo Atlântico.
Esta brochura, que apresenta os equipamentos existentes e as suas capacidades de tratamento, permite conhecer as termas do Norte de Portugal e da Galiza, sendo,
sem dúvida, uma importante forma de promoção turística da nossa região também além fronteiras. Espera-se
assim atrair ainda mais visitantes ao nosso território de
uma forma mais consistente, contribuindo também para
combater a sazonalidade dos destinos turísticos através
do aumento da oferta social e saudável que representa a
área do turismo termal.

O Município de Terras de Bouro deixa um especial agradecimento às administrações das Termas do Gerês e das
Termas da Moimenta pela disponibilidade para participar e colaborar nesta importante publicação.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

MUNICÍPIO SINALIZOU AS TRADICIONAIS
FESTAS CONCELHIAS ATRAVÉS DE
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

No dia 8 de agosto, realizou-se a tradicional missa solene a evocar a Celebração Eucarística no âmbito das
Festas Concelhias na igreja Matriz de Sto. André de
Moimenta, que contou com a presença do Executivo
Municipal, membros da Assembleia Municipal e Juntas
de Freguesia.
Face ao surto epidémico de Covid-19, o Município de
Terras de Bouro viu-se obrigado a cancelar as tradicionais Festas em Honra de S. Brás, tendo a consciência
de que a realização deste evento, um dos mais icónicos
do concelho, poderia resultar num elevado número de
visitantes, colocando, assim, a saúde pública em risco.
No entanto, o Município não podia deixar de assinalar
a data e, num esforço conjunto com o Arciprestado de
Terras de Bouro, procedeu à realização de uma missa
solene.
Numa altura de restrições, a tradicional procissão foi
substituída pelo transporte do andor de S. Brás, com o
auxílio dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro
e da Delegação da Cruz Vermelha de Terras de Bouro,
desde a capela até à Igreja de Sto. André de Moimenta.
De realçar que toda a população cumpriu com o soli- prosseguir com a Celebração Eucarística, cumprindo
citado por parte do município, tendo aguardado pela assim com as diretrizes impostas dela DGS no que toca
chegada da imagem de S. Brás na Igreja Matriz onde iria a ajuntamento de pessoas e distanciamento social.
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PROJETO "CULTURA PARA
TODOS EM TERRAS DE
BOURO"
A ação de cariz social e cultural que o Município de
Terras de Bouro está a desenvolver e que se designa
“Cultura para todos em Terras de Bouro”, proporcionou
nos dia 26 e 30 de junho e ainda 1 de julho, no Centro de
Convívio de Carvalheira, no CAO de Souto e nos Lares
de Moimenta, Covide, Chorense, Vilar da Veiga e de
Rio Caldo, para além do Centro de Solidariedade Social
de Valdosende, intervenções culturais e musicais da
responsabilidade do Rancho Folclórico da Associação
Cultural e Recreativa de Paradela de Valdosende,
Rancho Folclórico da Balança e do Rancho Folclórico
das Lavradeiras de Guardenha / Gondoriz.
A Vereadora do Município de Terras de Bouro, Dra. Ana
Genoveva, sempre presente nas atividades, para além,
dos agradecimentos aos Ranchos Folclóricos, relembrou
a importância deste projeto junto dos utentes dos lares,
que já sofreram muito devido à pandemia e também
como forma de levar alegria e cultura popular a estas
instituições, além de incrementar a autoestima dos
públicos-alvo, pessoas idosas na generalidade e pessoas
com deficiência institucionalizadas.
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I FESTIVAL IRIS FOI
UM ENORME SUCESSO
Nos dias 18 e 19 de setembro, realizou-se a primeira
edição do IRIS - Festival de Imagem do Gerês, evento
que contou com o apoio do Município de Terras de Bouro.
O auditório do Centro de Animação Termal do Gerês
encheu-se para ouvir nove palestras de fotógrafos /
videografos portugueses em quatro sessões temáticas.

a concurso nas três categorias: PNPG; Fotografia do
Mundo e Portefólio, resultado de 327 participações.
A escolha coube a um júri internacional composto
pelos fotógrafos, Alexandre Deschaumes (França);
Dorin Bofan (Roménia) e Sven Zacek (Estónia) com
prémios de valor monetário superiores a 2.500,00 euros e fins de semana em estabelecimentos hoteleiros
do concelho de Terras de Bouro. Os vencedores foram
Marco Marque (Paisagens do Mundo); Ângelo Jesus
(Portefólio) e Francisco Machado (PNPG).

O Festival contou com um programa diversificado de Pela reação dos oradores e público, este festival foi um
atividades e palestras que culminaram com o concurso enorme sucesso, pelo que se adivinham novas edições.
fotográfico que contou com mais de 1600 fotografias

BANCO DO RAMALHO
101 ANOS DE HISTÓRIA
O Banco do Ramalho foi inaugurado a 28 de julho de
1920 pela Sociedade Propaganda de Portugal, à época,
entidade responsável pelo turismo, como forma de homenagear o escritor Ramalho Ortigão, que tantas vezes
aqui buscou inspiração para as suas obras.
Decorridos 100 anos e no seguimento da evolução temporal, os bancos esculpidos em granito demonstravam
já a decrepitude, também resultado das intempéries.
Assim sendo, e de forma a preservar com dignidade a
nossa história, o Município de Terras de Bouro procedeu
à reabilitação do Banco do Ramalho, bem como à requalificação da área envolvente do Parque da Assureira
e à recuperação da imagem e do interior da casa lá

edificada, de forma a ser utilizada para usos múltiplos
relacionados com a divulgação cultural, resultando daí
uma simbiose perfeita.
No dia 28 de julho de 2021, registamos a comemoração
dos 101 anos da homenagem a tão ilustre escritor, aquele que tanto deu vida à nossa terra.

165
TERRAS DE
BOURO
3º TRIM | 2021

EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 165
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

3º TRIMESTRE 2021

TERRAS DE BOURO

EDITAL N.º 13/2021 - 01 DE JULHO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, ratificar a carta
de compromisso de cofinanciamento do projeto
de inovação social “Artis Naturae” para efeitos
de candidatura ao programa de parcerias para
o impacto;
2. Deliberado, por unanimidade, ratificar a atribuição do subsídio de 350,00€ à Associação de
Estudantes da Escola Básica e Secundária de
Terras de Bouro;
3. Presente, para conhecimento, uma comunicação da ERSAR, relativa ao termo da concessão
e criação de novo sistema intermunicipal de
valorização e tratamento de resíduos sólidos;
4. Presente, para conhecimento, uma comunicação da senhora Maria Alexandrina Martins
Rodrigues para desistência de parte do apoio
concedido, no âmbito da Habitação Condigna;
5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.500,00€ à Junta de Freguesia de
Chamoim e Vilar para realização de obras na
Capela de Sequeirós;
6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.715,50€ + IVA à Junta de Freguesia
de Chamoim e Vilar para a construção de um
muro de suporte a caminho, no lugar de Lagoa;
7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.600,00€ + IVA à Junta de Freguesia de
Chamoim e Vilar para a construção de um muro
no lugar de Padrós;
8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 30.000,00€ à Junta de Freguesia de
Chorense e Monte para a construção de um
passeio pedonal contíguo à estrada municipal;
9. Deliberado, por unanimidade, proceder à
transferência de 41.590,72€ + IVA para a Junta
de Freguesia de Valdosende para fazer face aos
encargos com a pavimentação do caminho de
acesso à Quinta do Agrinho;
10. Deliberado, por unanimidade, aprovar a
declaração da Câmara Municipal em como foi
realizada a transposição do conteúdo dos PEOT
para o PDM, que integra os elementos que consubstanciam a mesma transposição (Memória
Descritiva, Alteração ao Regulamento do PDM
em vigor e Planta de Ordenamento III).

EDITAL N.º 14/2021 - 15 DE JULHO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta de concessão de apoio a estudantes do
ensino superior;

2. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 119.942,35€ + IVA à Junta de Freguesia
de Moimenta para obras de repavimentação de
arruamentos na vila e lugar de Pesqueiras;
3. Deliberado, por unanimidade, fornecer os
materiais à Junta de Freguesia da Ribeira para
ampliação de um muro de suporte no lugar de
Calvário;
4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 79.394,15€ + IVA à Junta de Freguesia
de Rio Caldo para a pavimentação de diversos
arruamentos naquela freguesia;
5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.920,00€ + IVA à Junta de Freguesia
de Valdosende para construção de um muro
de suporte junto à Escola Primária do Assento;
6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 27.003,77€ + IVA à Junta de Freguesia
de Chamoim e Vilar para pavimentação, em
betuminoso, do arruamento no lugar de Outeiro;
7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.030,84€ à Paróquia de Santa Marinha
de Covide para requalificação da Capela de Santa
Eufêmia;
8. Deliberado, por unanimidade, atribuir
um apoio de 1.107,00€ à senhora Ana Rosa
Gonçalves Carvalheiro para melhoria das condições de habitabilidade, no âmbito da Habitação
Condigna;
9. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.015,18€ ao senhor António Gonçalves
Antunes para melhoria das condições de habitabilidade, no âmbito da Habitação Condigna;
10. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 279,41€ à senhora Judite Fonseca
de Araújo para reforço do apoio atribuído em
10/05/2021, para fazer face ao aumento generalizado dos preços dos materiais de construção;
11. Deliberado, por unanimidade, atribuir
um apoio de 1.353,00€ ao senhor José Maria
Carvalheiro Pais para reforço do apoio atribuído em 10/02/2021, para fazer face ao aumento generalizado dos preços dos materiais de
construção;
12. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 1.566,50€ ao senhor Manuel José
Garcia Vaz para reforço do apoio atribuído em
10/09/2020, para fazer face ao aumento generalizado dos preços dos materiais de construção;
13. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio consubstanciado no pagamento das refeições a duas crianças sinalizadas pelas CPCJ
de Braga, ao Centro Social e Paroquial de
Moimenta, no valor de 904,80€;

14. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 880,00€ à senhora Maria Amélia Pires
Braga para pagamento do serviço de Apoio
Domiciliário prestado pelo Centro Social de
Rio Caldo;
15. Presente, para conhecimento, uma comunicação de alteração do contrato de arrendamento
de Paula Cristina Mateus Pereira, no âmbito da
Habitação Condigna.

EDITAL N.º 15/2021 - 29 DE JULHO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento e submetê-lo a apreciação
pública pelo período de 30 dias;
2. Deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento da frequência do ATL de Verão ao educando da senhora Maria de Fátima Rocha Fonseca;
3. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.100,00€ ao Centro de Solidariedade
Social de Valdosende para o funcionamento do
ATL de Verão;
4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 6.832,58€ ao Centro Social e Paroquial
de Cibões para fazer face aos encargos com a
aquisição de viaturas no âmbito da operação
NORTE-07-4842-FEDER-000210 – Requalificação e ERPI e SAD.

EDITAL N.º 16/2021 - 12 DE AGOSTO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de aditamento ao Contrato
Interadministrativo de Delegação de competências – Autoridade de transportes, e remeter
à Assembleia Municipal;
2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para a atribuição de Auxílios Económicos –
Fichas de trabalho complementares aos manuais
escolares no 1º Ciclo do Ensino Básico;
3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a
proposta para regular o funcionamento dos
transportes escolares e refeições do pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico, no ano letivo de
2021-2022;
4. Deliberado atribuir um apoio de 10.000,00€ ao
Centro Social e Paroquial de Covide para fazer
face ao acréscimo de encargos provocados pela
pandemia da COVID-19;
5. Deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento da frequência do ATL de Verão duas crianças referenciadas pela CPCJ de Terras de Bouro.

DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 3º TRIM 2021

EDITAL N.º 17/2021 - 26 DE AGOSTO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do procedimento pré-contratual para a
requalificação da E.M. 531 e C.M. 1269 entre
Moimenta e Brufe;
2. Deliberado, por unanimidade, aprovar a
proposta de regulação do trânsito no acesso a
Alqueirão, na freguesia de Vilar da Veiga;
3. Deliberado, por unanimidade, aprovar a quarta revisão ao Orçamento da Receita, Orçamento
da Despesa e Grandes Opções do Plano para o
ano de 2021 e remeter à Assembleia Municipal;
4. Deliberado, por unanimidade remeter à
Assembleia Municipal a alteração ao Regulamento do Serviço de Abastecimento de Águas;
5. Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de declaração de interesse municipal relativa à ampliação de equipamento social, em nome
do Centro de solidariedade Social de Valdosende
e remeter à Assembleia Municipal;
6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.350,00€ ao Grupo Desportivo,
Recreativo e Cultural da juventude de Valdosende para colocação de rede de proteção junto ao parque de estacionamento da sede da
associação;
7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.075,00€ à Junta de Freguesia da
Ribeira para fazer face aos encargos com obras
de drenagem de águas na estrada em Vau e
Louredo;
8. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.275,40€ ao Centro Social e Paroquial
de Cibões e Brufe para fazer face aos encargos
com a reconstrução de um muro no lugar de
Parreirinha;
9. Deliberado, por unanimidade, conceder a isenção do pagamento da taxa devida pelo licenciamento das Operações Urbanísticas apresentado
pela Cooperativa Agrícola de Valdosende.

EDITAL N.º 18/2021 - 09 DE SETEMBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, aprovar o
Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar com a Associação
Desportiva de Terras de Bouro para a época
desportiva de 2021-2022;
2. Deliberado, por unanimidade, aprovar o
Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo
do Gerês para a época desportiva de 2021-2022;

3. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.985,00€ + IVA à Junta de Freguesia
da Ribeira para alargamento de troço de estrada
entre os lugares de Calvário e Gogide;
4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 2.703,05€ + IVA à Junta de Freguesia
da Ribeira para substituição do pavimento do
cemitério daquela freguesia;
5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.875,00€ + IVA à Junta de Freguesia
da Ribeira para alargamento de troço de estrada
entre Louredo e Vau;
6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 12.398,73€ + IVA à Junta de Freguesia
de Souto para calcetamento de caminho no lugar
de Paço;
7. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 3.647,99€ à Junta de Freguesia de
Valdosende para fazer face aos encargos com
a construção de muro de suporte no caminho de
acesso à Quinta do Chão.

EDITAL N.º 19/2021 - 17 DE SETEMBRO DE 2021
1. Deliberado, por unanimidade, concordar com
a informação da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 6.420,00€ à senhora Maria
da Conceição Moreira Ribeiro para melhoria
das suas condições habitacionais, no âmbito da
Habitação Condigna;
2. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 619,67€ à senhora Maria de Lurdes
Carvalho Ferreira, para reforço do apoio atribuído, no âmbito da Habitação Condigna, para
fazer face ao aumento generalizado dos preços
dos materiais de construção;
3. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 20.359,40€ à Junta de Freguesia do
Campo do Gerês para conclusão dos trabalhos
de construção da Casa Mortuária;
4. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 5.180,00€ + IVA à Junta de Freguesia
de Valdosende para construção de um muro de
suporte no lugar do Corgo, em Paradela;
5. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 4.570,00€ + IVA à Junta de Freguesia
da Valdosende para construção de um muro de
suporte junto à Associação, em Paradela;
6. Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio de 33.176,82€ + IVA à Junta de Freguesia
de Chamoim e Vilar para a pavimentação em
betuminoso de vias no lugar da Mota – Vilar;

7. Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para formação dos tarifários a aplicar
em 2022 aos utilizadores finais dos serviços de
abastecimento de água, saneamento de águas
residuais e de gestão de resíduos.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO APROVOU PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE 2020
A terceira sessão ordinária do presente
ano da Assembleia Municipal de Terras
de Bouro decorreu a 30 de junho na vila
do Gerês. A reunião registou a seguinte
ordem de trabalhos e consequentes deliberações, com destaque para a aprovação,
por maioria, dos Documentos de Prestação
de Contas relativos a 2020.
Assim sendo, foram decididos, em conformidade, os seguintes pontos:
1. Apreciação da atividade do Município,
bem como da situação financeiro do mesmo, nos termos definidos na alínea c)
do n.º 2, do art.º 25, do Decreto-Lei no
75/2013 de 12 de setembro;
Apreciada e da mesma dada conhecimento;
2. Análise e conhecimento da Declaração
de Compromissos Plurianuais, nos termos da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;
Apreciada e da mesma dada conhecimento;
3. Análise e conhecimento da Declaração
de Pagamentos em Atraso, nos termos da
Lei dos Compromissos e dos Pagamentos
em Atraso;
Apreciada e da mesma dada conhecimento;
4. Análise e conhecimento da Declaração
de Recebimentos em Atraso, nos termos da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;
Apreciada e da mesma dada conhecimento;
5. Análise e conhecimento do Relatório
Semestral da Sociedade de Revisores de
Contas do Município;
Apreciado e do mesmo dado conhecimento;
6. Análise e conhecimento do Relatório
do Estatuto do Direito de Oposição – 2020;
Apreciado e do mesmo dado conhecimento;

7. Análise e votação dos Documentos de
Prestação de Contas relativos a 2020;
Colocados à discussão e votação, foram
aprovados por maioria, com oito abstenções, com cinco votos dos deputados
municipais do Movimento Independente
“Terras de Bouro é o Nosso Partido” e com
três votos dos deputados municipais do
Partido Socialista;

Assim sendo, foram estas as deliberações
constantes da ordem de trabalhos:

8. Análise e votação da Terceira Revisão
aos Documentos Previsionais para o ano
de 2021;
Colocada à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.

2. Análise, apreciação e votação da Quarta
Revisão aos Documentos Previsionais
para o ano de 2021;
Aprovada por unanimidade;

9. Voto de pesar pelo
falecimento do Senhor João Pedro Pinto
Príncipe.
Colocado à votação, foi aprovado por
unanimidade e do mesmo consignado
um Minuto de Silêncio como forma de
Homenagem.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO APROVOU QUARTA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
A última sessão ordinária da presente
legislatura da Assembleia Municipal de
Terras de Bouro decorreu a 3 de setembro
na vila do Gerês. A reunião registou a seguinte ordem de trabalhos e consequentes
deliberações, com destaque para a aprovação, por unanimidade, da quarta revisão
aos Documentos Previsionais, decorrente
de: um reforço das receitas relativamente à aprovação de uma candidatura pelo
Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana para a estratégia local de habitação; a reprogramação da candidatura de
Qualificação das Experiências de Turismo
de Natureza – Terras de Enduro BTT /
Terras de Bouro e ainda as verbas relativas ao protocolo celebrado com a Agência
Portuguesa do Ambiente para execução
do projeto de “Reabilitação e valorização
do Rio Homem”.

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
n.º 75/2013 de 12 de setembro;
Apreciada a atividade;

3. Análise, apreciação e votação do aditamento ao Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências, celebrado com a Comunidade Intermunicipal
do Cávado, no âmbito do exercício de
autoridade de transportes;
Aprovado por unanimidade;
4. Análise, apreciação e votação da alteração ao artigo 40.º do Regulamento
do Serviço de Abastecimento Público
de Água;
Aprovada por unanimidade;
5. Análise, apreciação e votação da emissão de Declaração de Interesse Municipal,
no âmbito de ampliação de equipamento
social;
Aprovada por unanimidade;
6. Análise e votação de voto de pesar pelo
falecimento de Serafim da Costa Portela.
Aprovado por unanimidade e consignado o
respetivo Minuto de Silêncio como forma
de Homenagem.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“O MEU AMOR TEM ASAS”
DE DOMINGOS ALVES

No dia 31 de julho, no Centro de Animação Turística
da Vila do Gerês, decorreu a apresentação do livro
intitulado “O Meu Amor Tem Asas” de Domingos Alves,
na presença de amigos e população local que puderam
felicitar o autor geresiano.
O município patrocinou a edição da obra e congratulou,
na pessoa do Presidente e da Vereadora da Cultura,
o autor pela edição do seu segundo livro, que muito
enriquece a cultura do nosso concelho.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO COMPARTICIPA
LIVROS DE FICHAS
ESCOLARES PARA O 1º CICLO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro levou ao conhecimento dos pais e encarregados de educação que irá
comparticipar os livros de fichas de trabalho complementares aos manuais escolares. Assim, e numa tentativa de redução dos elevados custos de educação para as
famílias, a Câmara Municipal de Terras de Bouro comparticipou na íntegra, para o ano letivo de 2021/2022, os
livros de fichas de trabalho complementares, adotados
pelo Agrupamento de Escolas, a todos os alunos que se
encontram a frequentar o 1º ciclo do ensino básico no
concelho de Terras de Bouro, independentemente do
seu escalonamento em termos de Ação Social Escolar.

A Educação assume-se como uma das prioridades
deste Executivo Municipal. Este apoio visa, tal como
ocorrido nos anos anteriores, aliviar os encargos com
a educação, sempre muito dispendiosos, aquando do
início do novo ano letivo.
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ENCERRAMENTO DAS
OFICINAS DE VERÃO DO
PROJETO “SENSIBILIZAR,
CRESCER E ATUAR X”

Decorreu durante o dia 3 de setembro, no Núcleo
Museológico do Campo do Gerês, o encerramento das
Oficinas de Verão, do projeto “Sensibilizar, Crescer e
Atuar X”, uma parceria entre a GNR, a CPCJ de Terras
de Bouro e o “Projeto de Verão | 2021”, realizado em
parceria com a Equipa de Apoio ao Aluno e à Família
do Projeto Ter + Sucesso em Terras de Bouro e com a
Equipa do CLDS-4Geira, coordenado pela ATAHCA –
Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do
Homem, Cávado e Ave.
Todas estas entidades realizaram programas de intervenção junto das 150 crianças que frequentaram
as Oficinas de Verão promovidas pelo Município –
ATL de Moimenta, ATL de Rio Caldo e ATL do Gerês
e pelo ATL de Valdosende, promovido pelo Centro de
Solidariedade Social Valdosende. A iniciativa, promovida pelo Município de Terras de Bouro, contou com um
programa diverso, onde as crianças foram as estrelas.

Na cerimónia de entrega de diplomas, todas as crianças
foram chamadas ao palco para receber o seu diploma
de participação no ATL e receberam ainda um livro intitulado “Ter + Sucesso no Verão – Concurso Literário”,
cuja publicação resultou dos textos e desenhos, elaborados pelas crianças que participaram no concurso,
promovido pela Equipa de Apoio ao Aluno e à Família
– Ter + Sucesso e pelo CLDS-4Geira.
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REALIZAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
No dia 15 de julho decorreu, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, uma sessão ordinária do Conselho Municipal
de Educação. Na sessão, presidida pela Vereadora da
Educação, Dra. Ana Genoveva Araújo, para além da
aprovação das atas das duas sessões anteriores, foi
abordado o ponto de situação de projetos educativos
aplicados no Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro, especificamente o Projeto “Ter + Sucesso”. Mais
concretamente, a Dra. Ana Genoveva enumerou diversas atividades desenvolvidas nesse âmbito, bastante
diferenciadas, criativas e dinâmicas, sempre com objetivo de estimular as competências dos nossos alunos,
bem como o seu gosto e fascínio pelo conhecimento,
adaptando-as ao contexto de pandemia em que vivemos
e nunca descorando as normas de segurança definidas
pela DGS. Deu ainda conhecimento da aquisição de
material tecnológico para entrega ao agrupamento de
escolas, de forma a proporcionar as melhores condições
de aprendizagem neste contexto escolar atípico.

dos objetivos educacionais e sociais a que o Município
de Terras de Bouro se propõe e nos quais trabalha afincadamente, realçando a importância da continuidade
destes projetos.
Foi, também, destacada a celebração do Dia da Criança
em Terras de Bouro, importante iniciativa que proporcionou momentos felizes aos mais pequenos, igualmente sacrificados nestes últimos meses. Mais ainda,
e considerando benéfico o reconhecimento público do
trabalho realizado pelos alunos, foram registadas as
cerimónias de entrega de Prémios de Mérito Escolar e
atribuição de Bolsas de Estudo para o ensino superior.

Além disso, foi dado a conhecer o contributo literário
dado pela jovem escritora Filipa Martins, fruto da sua
residência artística no nosso território, que muito enriquece a cultura de Terras de Bouro, bem como a atividade e progresso da Escola de Música, a nova biblioteca
digital do Cávado “AquaLibri” e a disponibilização de
Especial enfoque para os resultados atingidos pela transportes para os exames nacionais.
implementação dos referidos projetos, uma vez que os
municípios que integram a CIM Cávado obtiveram, no A Dra. Ana Genoveva aproveitou, ainda, para agradecer
ano letivo de 2018/2019, a taxa mais baixa de retenção o contributo de todos os profissionais da educação, no
e desistência escolar para os três ciclos do ensino bási- período anómalo que a comunidade escolar atravessa,
co. A Vereadora da Educação fez este registo com sa- reunindo esforços para que este ano letivo decorresse
tisfação e enalteceu que estas são conclusões retiradas da melhor forma possível.
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ESCOLA DE MÚSICA DE TERRAS DE BOURO
RETOMOU AS AULAS COM OS SEUS ALUNOS
O Município de Terras de Bouro retomou as aulas da Escola de Música no passado dia 6
de setembro. Aproveitamos para relembrar que a Escola de Música disponibiliza aulas
na vila de Terras de Bouro, na vila do Gerês e em Rio Caldo, sendo que, os interessados
poderão efetuar em qualquer altura, a sua inscrição, num dos locais pretendidos: na
câmara municipal, no centro náutico de rio caldo ou ainda diretamente com o Professor
Luís Pinho.
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CRAVOS ELABORADOS
PELOS ATL’S DE
TERRAS DE BOURO
EM EXPOSIÇÃO NA
BASÍLICA DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
À semelhança de anos anteriores, a Irmandade de São
Bento da Porta Aberta convidou os vários ATL´s do concelho para participarem numa atividade que integrava
o programa de Festas em Honra de São Bento - 1º dia
de Romaria, a 10 de agosto.
Este ano, o desafio lançado aos vários ATL´s do concelho, ou seja, Rio Caldo, Gerês, Moimenta e Valdosende,
foi o de criarem cravos, dando asas à imaginação no
que concerne às formas e aos materiais a serem utilizados. O cravo simboliza o respeito, o amor e a paixão.
O cravo é a flor de São Bento da Porta Aberta. Milhares
de cravos são oferecidos anualmente ao São Bento em
forma de agradecimento.
O evento contou com a presença da Vereadora da
Educação e da Cultura, Ana Genoveva Araújo, que na
sua intervenção para além de agradecer o convite da
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Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, com a qual a
câmara municipal tem a honra de colaborar, dirigiu-se
aos meninos presentes fazendo referência à importância do São Bento enquanto Padroeiro da Europa, bem
como à relevância que, no âmbito do turismo religioso,
a Basílica de São Bento da Porta Aberta tem para o
território de Terras de Bouro. “É um orgulho para nós
terrabourenses ter o segundo Santuário mais visitado
do país no nosso território”, referiu.
O evento contou, ainda, com a presença do Sr. Padre
António Lopes Loureiro, Reitor da Basílica do São Bento
da Porta Aberta e Pároco da freguesia de Rio Caldo e
da Sra. Profª Filomena Araújo, membro da Direção da
Irmandade de São Bento da Porta Aberta.
A Irmandade ofereceu almoço a todos os meninos, monitoras e auxiliares e no período da tarde houve uma atividade com a GNR da Póvoa de Lanhoso – Peregrino Seguro.
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CLDS 4GEIRA ORGANIZOU ATIVIDADES
“VERÃO NA GEIRA - FÉRIAS EM AÇÃO!"
Em parceria com o Município de Terras de Bouro, a
Equipa do CLDS 4GEIRA concretizou um programa de
atividades designado “Verão na Geira – Férias em Ação!”,
à semelhança do que aconteceu no ano transato.
Este programa teve como objetivos promover ações de
mobilização das crianças e jovens, promover estilos de
vida saudáveis e a integração na comunidade, nomeadamente através da participação em ações no domínio da
saúde, do desporto, da cultura e da educação para uma
cidadania plena.
A participação nas atividades era gratuita e os destinatários eram jovens com idades compreendidas entre os
12 e 16 anos. Este ano existiram atividades descentralizadas, para além do programa em Moimenta realizaram
também atividades no Gerês e em Valdosende.
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IV JORNADAS
INTERCONCELHIAS
BIBLIOTECAS EM LINHA
Realizaram-se as Jornadas Interconcelhias de Bibliotecas
Escolares de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, subordinadas ao tema: Bibliotecas ativas em tempos de
pandemia – em busca do tempo perdido.

No dia 21 de Julho, dia dedicado ao Município de Terras
de Bouro, a Vereadora da Educação e da Cultura, Dra. Ana
Genoveva Araújo e a Coordenadora das Bibliotecas
Escolares, Dra. Fernanda Freitas, estiveram à conversa
com Ana Luísa Amaral onde abordaram os Prémios
Este ano, devido à pandemia, o encontro decorreu on- Literário Francisco de Sá de Miranda 2021 e Rainha
line nos dias 21, 22 e 23 de julho, com sessões diárias Sofia de Poesia Ibero-americana 2021, que congratude 2 horas de duração.
lam a poetisa e tradutora portuguesa.

“CUNHAR AMOR”, DE FILIPA
MARTINS, APRESENTADO
AOS ALUNOS DO 9º ANO
DE TERRAS DE BOURO
No âmbito do Programa Residências Artísticas, e no
seguimento do acolhimento feito em Terras de Bouro
à escritora, argumentista, cronista e jornalista Filipa
Martins, foi apresentado o monólogo poético “Cunhar
Amor” às duas turmas do 9º ano da Escola Básica e
Secundária de Terras de Bouro, fruto da sua residência
artística no nosso concelho.
Video
monólogo poético
"CUNHAR O AMOR"

de Filipa Martins
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

UNIDADE DE EMERGÊNCIA
PROTEÇÃO E SOCORRO DA
GNR INSTALADA EM TERRAS
DE BOURO
No dia 27 de julho, o executivo municipal visitou as instalações da Unidade de Emergência Proteção e Socorro
BRM - GNR Montanha na vila do Gerês, equipa que
conta com 16 efetivos e está sedeada no piso superior
do Centro de Animação Turístico.
Esta unidade acresce o nosso território de um maior reforço no âmbito de busca e salvamento. Sendo esta uma
zona com elevada afluência turística e onde ocorrem alguns acidentes e/ou pedidos de socorro, principalmente
na época de verão, quer seja durante o dia ou em período
noturno, é possível, desta forma, dar uma resposta mais
rápida e eficaz nesses casos.
A Unidade de Intervenção de Proteção e Socorro disponibiliza no nosso território diversos serviços fundamentais, nomeadamente: intervenção de combate a
incêndios florestais, busca de pessoas desaparecidas,
intervenções diversas de proteção e socorro perante
condições meteorológicas adversas, patrulhamento florestal, bem como realização de ações de esclarecimento
e sensibilização.
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A criação deste Centro de Socorro e Resgate de Montanha é, indubitavelmente, uma mais-valia para o concelho de Terras de Bouro, conferindo um maior nível de
segurança a todos aqueles que nos visitam.
No mesmo âmbito, o Presidente e a Vereadora do
Município de Terras de Bouro, acompanhados dos responsáveis do Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas, da Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil, Bombeiros de Terras de Bouro, Cruz
Vermelha, Junta de Freguesia de Vilar da Veiga e Associação Gerês Viver Turismo, visitaram ainda a brigada de combate a incêndios que está afeta ao Plano
Operacional Nacional do Gerês (PONG), instalada no
Chalé Florestal da vila do Gerês.
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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.

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
Com esta intervenção pretende-se contribuir para a também habilitados a realizar sensibilização ambienpreservação da biodiversidade local, nomeadamente, tal dos proprietários ribeirinhos durante os trabalhos.
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DSTELECOM LEVA FIBRA
A TODAS AS FREGUESIAS
DE TERRAS DE BOURO,
MAIS DE 5.000 FAMÍLIAS
DO CONCELHO LIGADAS
À AUTOESTRADA DIGITAL
ATÉ NOVEMBRO

Chamoim e Vilar e, ainda, em Vilar da Veiga, com vista a
levar conectividade a mais 930 famílias.
Até novembro e ainda no âmbito deste projeto de expansão, a fibra ótica da dstelecom chegará a mais 1.400 famílias na Balança, Ribeira, Souto, Valdosende e na União
das freguesias de Cibões e Brufe.
O consumidor final pode já verificar a disponibilidade
de cobertura de rede fibra na sua zona em dstelecom.
pt/rede-e-cobertura ou enviando um e-mail para euquerofibra@dstelecom.pt com a sua morada completa e,
idealmente, coordenada gps.

A dstelecom está a reforçar a rede de fibra ótica no município de Terras de Bouro, garantindo assim a cobertura De acordo com a dstelecom, esta expansão, alinhada com
de 98% do concelho, num total de cerca de 5.300 famílias, o propósito de levar fibra ótica às localidades com menor
até novembro de 2021.
densidade populacional, contribui, não só para a fixação
da população, como também para a criação de novas oporCom este investimento, todas as freguesias do concelho tunidades para a região, tornando-se motivo de atração e
irão dispor do serviço de banda larga, beneficiando de aumentando, assim, os benefícios económicos e sociais.
mais velocidade, maior largura de banda e melhor qualidade, eliminado assim as barreiras do tempo e do espaço, Recorde-se que a dstelecom é um operador grossista de
através da autoestrada digital.
telecomunicações responsável pela construção e gestão
da primeira e maior rede de fibra ótica FTTH multiopeDurante o mês de setembro este reforço ocorreu no rador da Europa, disponível para todos os operadores de
Campo Gerês, em Carvalheira, na União de freguesias de telecomunicações.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE
BOURO FORNECEU RÁDIOS
SIRESP ÀS DELEGAÇÕES
DA CRUZ VERMELHA DE
TERRAS DE BOURO, DE
RIO CALDO E DO GERÊS

O Município de Terras de Bouro, reconhecendo o papel
fundamental das comunicações no desempenho das
funções das delegações da Cruz Vermelha concelhias,
decidiu apoiar a aquisição de 10 rádios do Sistema
Integrado de Redes de Emergência e Segurança de
Portugal (SIRESP) que irão contribuir para uma melhor
e mais pronta resposta de todos os operacionais envolvidos nas diferentes áreas de atuação de emergência.
A sessão de entrega do equipamento contou com a presença do Presidente e Vereadora da Câmara Municipal,
Manuel Tibo e Ana Araújo respetivamente, do representante da Cruz Vermelha de Rio Caldo, Jacob Alves, da
Cruz Vermelha de Terras de Bouro, Carlos Brazão e da
Cruz Vermelha do Gerês, Luís Pacheco.

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO VOLTOU A
DISPONIBILIZAR TESTES RÁPIDOS DE COMBATE À COVID-19
No âmbito do protocolo de cooperação estabelecido com
a Associação Gerês Viver Turismo (GVT), o Município de
Terras de Bouro adquiriu testes rápidos de combate à
Covid-19 que foram distribuídos pela referida entidade
aos estabelecimentos hoteleiros do concelho. Assim
e tal como sucedeu aquando da última distribuição, a
GVT contactou cada unidade de turismo no sentido de
agilizar a distribuição dos referidos testes.
Esta medida seguiu a lógica da testagem em massa,
crucial para o controlo da doença e do cumprimento das
medidas definidas pela DGS.
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CIM CÁVADO AVANÇA COM CADASTRO
SIMPLIFICADO PARA O TERRITÓRIO
A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado),
em parceria com os municípios seus associados - Terras
de Bouro, Amares, Barcelos, Braga, Esposende e Vila
Verde, implementou no seu território o Sistema de
Informação Cadastral Simplificado (SICS-Cávado),
apoiado a 85% pelo Fundo Social Europeu, do Programa
Operacional Regional do Norte (NORTE2020).

ser efetuada pelo interessado, via online, através do
endereço: https://bupi.gov.pt/ ou num balcão BUPi,
presencialmente, com um técnico habilitado.

Desde o dia 6 de setembro, entraram em funcionamento
os balcões centralizados nos municípios da NUTS III
Cávado, onde estão disponíveis equipas multidisciplinares para apoio ao cidadão. Este atendimento presencial
Este projeto permite aos proprietários mapear de forma é efetuado sob marcação prévia, através do telefone 253
gratuita os seus prédios rústicos e mistos, através do 350 010. Este serviço está situado no edifício do Posto
Balcão Único do Prédio (BUPi), dotando o território do de Turismo da Vila de Terras de Bouro
Cávado de um sistema de informação cadastral capaz
de apoiar de forma eficiente os municípios no cumpri- Para responder ao desafio da expansão do projeto, têm
vindo a ser realizadas sessões de formação, nas quais
mento das suas funções.
participaram técnicos habilitados dos municípios que
Num investimento elegível de 1.255.995,52€, este pro- já se encontram a trabalhar ativamente na plataforma.
jeto propõe cadastrar 90% das matrizes identificadas Está prevista ainda a realização de ações de sensibiliza(229 199 matrizes) prediais rústicas do território da ção de forma a informar os cidadãos das vantagens do
CIM Cávado, através da plataforma BUPi até ao final registo, bem como a ativação de balcões de atendimento
do ano de 2022.  
descentralizados, nas freguesias mais periféricas.
O Balcão Único do Prédio, é uma plataforma eletrónica que, aliada a uma rede de balcões de proximidade,
permite a identificação das propriedades de forma
simples e gratuita. A localização de propriedades pode
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ARRANQUE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO BTT
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PAVIMENTAÇÕES EM VALDOSENDE
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PAVIMENTAÇÃO EM CHEMEDIÃO, RIBEIRA

BOLETIM MUNICIPAL 3º TRIM 2021 | 39

PAVIMENTAÇÕES EM OUTEIRO, VILAR

O MUNICÍPIO DE
TERRAS DE BOURO
DESEJA-LHE

Boas Festas!

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

TERRAS DE BOURO
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