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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO

Caras e Caros Terrabourenses,
No ano que agora se inicia os desafios que temos pela 
frente continuarão, indubitavelmente, marcados pela 
pandemia provocada pela Covid 19.

 A vida, porém, tem que seguir o seu rumo e sempre fo-
mos e continuaremos a ser um Povo Valoroso, gente de 
coragem e obstinação que, desde tempos imemoriais, 
sempre conseguiu ultrapassar as dificuldades que as-
solaram o nosso concelho. Em Terras de Bouro sempre 
tivemos a vontade de viver em comunhão com quem nos 
rodeia e com o que nos marca, a Natureza e a Cultura do 
nosso Território.

Sabemos que é fundamental, vital mesmo, criar condi-
ções, não só para os Terrabourenses que tanto amam a 
sua Terra, mas também para quem nos visita e para aque-
les que poderão descobrir no nosso Paraíso, um novo Lar!

Por isso, os investimentos em marcha que fazemos 
por todo o concelho, desde a Vila do Gerês, à Aldeia 
Comunitária da Ermida ou a Moimenta, no Turismo, 
com o novo ancoradouro em Rio Caldo, passando pelo 
acompanhamento diário e constante pelas nossas 
freguesias, possibilitam que o nível de vida atinja os 
níveis adequados às exigências dos nossos dias.

Também temos consciência que há sempre mais e mais 
por fazer, A exigência faz parte do nosso ADN e, por isso, 
insistimos nas reuniões de trabalho com o Governo para 
que a valorização do interior em comunhão com o am-
biente seja uma realidade de facto em Terras de Bouro.

O investimento permanente na Educação, o acompanha-
mento de proximidade na Saúde, os apoios aos nossos 
agricultores e aos mais necessitados ou a adesão intensi-
va e consistente a projetos e candidaturas que nos façam 
evoluir, permitem que continuemos o nosso trabalho não 
defraudando jamais quem tanta confiança depositou 
neste Executivo, os Terrabourenses!

Um abraço de Amizade e muita Saúde a todas e a todos!
Manuel Tibo
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REQUALIFICAÇÃO DA 
ESTRADA MOIMENTA/
BRUFE

AGUARDA VISTO 
DO TRIBUNAL
DE CONTAS

O Município de Terras de Bouro irá requalificar a estrada municipal 
que liga Moimenta às freguesias de Gondoriz e Cibões - Brufe. O inves-
timento neste importante eixo turístico irá rondar os 900 mil euros.

Assim, está prevista a requalificação do troço entre a ponte de 
Moimenta / Gondoriz e o entroncamento no lugar de Bouças (numa 
distância de 3 kms), do troço entre o limite do município do lado de 
Valdreu até ao entroncamento no lugar de Bouças (numa distância de 
1 km) e, por fim, no troço desde o entroncamento no lugar de Bouças 
até Brufe (numa distância de 10 kms).

Esta empreitada é de extrema importância para a câmara municipal 
e representa uma grande aposta para alavancar ainda mais o nosso 
concelho enquanto destino turístico, que vai, simultaneamente, servir 
as populações de Gondoriz, Cibões e Brufe.

TERRAS DE BOURO É INVESTIMENTO

MOIMENTA

GONDORIZ

VALDREU

CIBÕES

BRUFE
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ALARGAMENTO E REPAVIMENTAÇÃO
DA ESTRADA DA ERMIDA - VILAR DA VEIGA 
(CM 1276)

No âmbito das prioridades estabelecidas por este executivo no que toca ao desen-
volvimento das vias de comunicação deste concelho, o Município de Terras de Bouro  
está a proceder ao “Alargamento e Repavimentação da Estrada da Ermida - Vilar 
da Veiga (CM 1276)”. Esta obra, que se reveste de fundamental importância, não só 
para os habitantes da Ermida, que há muito esperavam pela melhoria das condições 
de acesso à sua localidade, mas também como forma de facilitar o escoamento do 
trânsito em época alta do Turismo, estará em breve concluída e será determinante 
na fluidez rodoviária de toda a área envolvente.
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REQUALIFICAÇÃO DE 
AVENIDA NA VILA DO GERÊS

No âmbito da implementação do Projeto da Raia Termal, 
que visa de uma forma geral valorizar urbanisticamente 
a vila termal do Gerês, através do desenvolvimento de 
várias ações, foi repavimentada parte da Av. Francisco 
Manuel da Costa que tinha sido intervencionada aquan-
do da execução do desvio da atual rede de saneamento 
da fonte termal.

Esta intervenção visou repor e melhorar o piso numa via 
muito utilizada por quem vive e por quem visita o Gerês. 
Assim e para além de outras intervenções em curso, a 
câmara municipal prepara a época de verão que se avi-
zinha procurando melhorar a experiência dos inúmeros 
visitantes que se prevê que venham ao nosso território.
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ANCORADOURO
ENTRE PONTES - RIO CALDO

Com o “Ancoradouro Entre Pontes – Rio Caldo”, o 
Município de Terras de Bouro pretende valorizar a rede 
de infraestruturas de suporte à rede náutica, com forte 
presença na Albufeira da Caniçada, visando a melhoria 
dos serviços prestados e proporcionando uma localiza-
ção mais condigna para os turistas.

Neste sentido, é intenção estruturar um novo anco-
radouro para a embarcação turística do Concelho de 
Terras de Bouro, criando uma zona de atracagem junto 
da ponte que liga as centralidades das Freguesias de Rio 
Caldo e Vilar da Veiga e a braços com o posto de turismo, 
aliando uma zona de lazer à obtenção de todas as infor-
mações disponíveis sobre a nossa região.

Desta forma, serão melhoradas as condições de opera-
cionalidade e de acessibilidade ao plano de água, bem 
como potenciada a qualificação e dinamização da oferta 
turística.



BOLETIM MUNICIPAL 1º TRIM 2021 | 9 

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE REDE PEDONAL AO LONGO DA 
AVENIDA 20 DE OUTUBRO

O Município de Terras de Bouro vai dar início à “Requalificação e Ampliação de Rede 
Pedonal ao longo da Avenida 20 de Outubro”, variante que liga os centros urbanos 
de Terras de Bouro e a zona periférica de Pesqueiras, visando a criação de uma rede 
pedonal estruturante e acessível para todos, de forma a promover a acessibilidade 
inclusiva.

Nesse seguimento, esta intervenção garantirá o acesso da população aos espaços e 
equipamentos, na execução das suas atividades quotidianas e deslocações privadas, 
de forma segura e confortável, com o mínimo de conflito com o tráfego motorizado.
 
A requalificação desta artéria integra a aposta no desenvolvimento das vias de comu-
nicação do nosso concelho por parte do executivo, aliado ao conceito de mobilidade 
e acessibilidade urbana, sendo este um dos eixos rodoviários mais utilizados para o 
escoamento do tráfego do centro da vila.

CAVACADOURO

CÂMARA
MUNICIPAL

ECOVIA
DO HOMEM

PONTE DE
PESQUEIRAS



10 | TERRAS DE BOURO

Uma das prioridades deste executivo é apostar na va-
lorização do património cultural de Terras de Bouro, 
e, nesse sentido, criar espaços de apoio à visitação que 
contribuem para a qualificação da oferta turística do 
nosso concelho e para o reforço da sua coesão territorial.

Assim, o Município de Terras de Bouro irá proceder à 
“Recuperação da Zona de Lazer de Gondoriz/Chamoim”, 
elevando os níveis de qualidade e segurança proporcio-
nados aos utilizadores deste espaço, através da melhoria 
e criação de infraestruturas, designadamente o bar e 
os sanitários públicos. Serão ainda realizadas constru-
ções para garantir condições de acessibilidade ao local, 
melhorias do estacionamento já presente e criação de 
zonas de bem-estar.

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE LAZER
DE GONDORIZ/CHAMOIM
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Na mesma linha de execução na criação de espaços de 
lazer, o Município de Terras de Bouro iniciará também 
a “Recuperação da Zona de Lazer em Vilar”.

A intervenção neste espaço integrará equipamentos, 
nomeadamente instalações sanitárias, construções que 
garantam um fácil e seguro acesso entre os diferentes 
níveis da margem, resultando em pequenos espaços 
de bem-estar, jardins e melhoria das condições que já 
existem de estacionamento.

Estas ações de valorização do património cultural têm 
o intuito de melhorar as condições das infraestruturas, 
assegurando condições de acesso e segurança aos utiliza-
dores, beneficiando da envolvência natural ali existente 
e garantindo a preservação do seu equilíbrio, sendo a 
natureza o elemento atrativo mais forte desta região. 

REQUALIFICAÇÃO 
DA ZONA DE LAZER
DE VILAR
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REQUALIFICAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO 
DA ÁREA ENVOLVENTE AO CENTRO 
INTERPRETATIVO DE VILARINHO DA FURNA 
| NPA 570

O Município de Terras de Bouro irá proceder à 
“Requalificação e renaturalização da área envolvente 
ao Centro Interpretativo de Vilarinho da Furna | NPA 
570”, proporcionando um conjunto de ações dirigidas às 
melhorias das condições de integração, permanência e 
acesso dos visitantes à infraestrutura.

Esta intervenção tem como objetivo promover a reabi-
litação e valorização do espaço expectante no sentido 
de melhorar as condições ao nível: de serviço do equi-
pamento; do espaço de estacionamento (com capaci-
dade para dez viaturas ligeiras, incluindo um lugar de 

mobilidade condicionada, e dois autocarros de turismo 
até 14m de cumprimento); e do espaço de aproximação, 
transição e permanência, aberto à paisagem, arborizado, 
preenchido com um novo coberto vegetal, iluminação e 
espécimes arbóreos.

Sendo esta uma zona com grande afluência de visitan-
tes, junto à barragem de Vilarinho da Furna, esta inicia-
tiva irá munir o local de maior conforto para a fruição 
do espaço exterior envolvente aliado às informações 
turísticas disponíveis no local.
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REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
URBANA NA ÁREA DAS 
TERMAS DE MOIMENTA - 
PESQUEIRAS

O Município de Terras de Bouro vai dar início à “Requalificação da Zona Urbana na 
área das Termas de Moimenta - Pesqueiras”, que visa a requalificação urbana na 
área de influência das Termas de Moimenta, a partir do Km 15 da E.N. 205-3 até ao 
acesso do complexo.

O conjunto de intervenções constituinte deste projeto tem como objetivo valorizar o 
contexto termal, proporcionando uma melhoria das condições de apropriação e circu-
lação pedonal ao longo do troço referido. Apresenta, também, o intuito de promover 
uma articulação funcional, a definição dos espaços de permanência, a arborização 
entre os elementos de mobiliário urbano e sinalização.

Esta ação permitirá a valorização e qualificação do espaço urbano nas imediações 
das termas e na aproximação à vila, procurando estabelecer uma linha de coerência 
ao nível das iniciativas de reabilitação. 
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No dia 12 de fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel 
Tibo, manteve uma reunião de trabalho online com a Ministra da Coesão Territorial, 
Doutora Ana Maria Abrunhosa e com a Secretária de Estado de Valorização do Interior, 
Doutora Isabel Ferreira. O presidente do município aproveitou a ocasião para solicitar 
a resolução dos principais problemas que assolam o concelho, nomeadamente: o pro-
blema da água e a necessidade que existe de fazer um investimento de doze milhões de 
euros nesta área para que ela seja atualizada e modernizada; a cobertura por fibra ótica 
do território, que já está a ser aplicada pela empresa DST e que cobrirá em breve 96% 
do concelho; o saneamento, com cerca de 30% de cobertura e uma carência evidente; 
as acessibilidades e a sua importância de incluir Terras de Bouro nas grandes vias de 
circulação rodoviária nacional e com ligação a Espanha; a intervenção e requalificação 
da Praia do Alqueirão, a Ecovia do Homem, o reforço de investimentos em programas 
como o PARU e o PAMUS e o apoio fundamental aos serviços de saúde.

Assim, o Município de Terras de Bouro enviou para a Ministra da Coesão Territorial 
os Projetos Técnicos da Ecovia do Homem, da requalificação do Caminho Florestal da 
Cachoeira até à Central da EDP, o ponto de situação da água e saneamento, o Projeto 
de ligação de Terras de Bouro a Ponte de Lima (Via Homem-Lima) e o processo para a 
introdução da Telemetria.

REUNIÃO COM A MINISTRA DA COESÃO 
TERRITORIAL E COM A SECRETÁRIA DE 
ESTADO DA VALORIZAÇÃO DO INTERIOR
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O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, 
Manuel Tibo, participou, a 2 de fevereiro, numa reu-
nião de trabalho online com a Secretária de Estado do 
Ambiente, Dr.ª Inês Costa, no intuito de solicitar a reso-
lução dos principais problemas que assolam o nosso con-
celho na área ambiental. Depois de ouvir atentamente 
a exposição do Presidente da Câmara Municipal, a Dr.ª 
Inês Costa, no sentido de apurar o apoio e a necessidade 
de se obter as verbas necessárias para a concretização 
das obras referidas, solicitou que lhe fossem encaminha-
dos os seguintes processos técnicos:

1. SANEAMENTO EM BAIXA na freguesia de Souto 
(junta-se Relatório da Rede em Baixa com estimati-
va orçamental e ofícios dessa Secretaria de Estado);

REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO 
DO AMBIENTE

2. Processo para implementação de TELEMETRIA, 
PAINÉIS SOLARES, DOSEADORES DE CLORO, 
ANÁLISES DE ÁGUA, FOSSAS BIOLÓGICAS e res-
petivos orçamentos;

3. ÁGUA. Todo o estudo efetuado e respetivas estima-
tivas orçamentais;

4. Processo de SANEAMENTO e estimativas de custos.

O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro 
terminou a sessão frisando a esperança do melhor aco-
lhimento a estes pedidos e renovou o convite para que a 
Secretária de Estado do Ambiente, Dr.ª Inês Costa, visite 
Terras de Bouro, logo que lhe seja possível.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

Na sequência da intenção de promoção das qualidades 
naturais de Terras de Bouro, a câmara municipal apoiou 
a divulgação e promoção de filmagens de uma campanha 
publicitária no nosso concelho alusiva ao empreendi-
mento Quinta do Caneiro, junto à albufeira da Caniçada.

Esta iniciativa, que o Município de Terras de Bouro 
saudou e registou com agrado, a par de outras que acon-
teceram ou que venham a suceder e para as quais de-
monstra a sua total disponibilidade de colaboração, vem 
contribuir para alavancar a situação turística de Terras 
de Bouro, tanto em Portugal, como no estrangeiro, con-
tribuindo desta forma para ultrapassar da melhor forma 
a situação pandémica que se atravessa.

O Município de Terras de Bouro congratulou-se e 
felicitou o Parque Cerdeira pela sua distinta e hon-
rosa atribuição do prémio "Demographic Change & 
Accessibility 2021. A gala ADAC 2021, evento onde 
se realizou a atribuição deste prémio, decorreu a 
19 de janeiro e distinguiu várias instituições na 
área do Turismo, sendo a escolha feita com base nos 
testemunhos de inspetores, jornalistas e membros 
do clube ADAC, instituição alemã com mais de 20 
milhões de membros em toda a Europa.

MUNICÍPIO DE TERRAS DE
BOURO APOIA PROMOÇÃO
TURÍSTICA

PARQUE CERDEIRA GALARDOADO 
COM PRÉMIO ADAC NA CATEGORIA 
“DEMOGRAPHIC CHANGE
& ACCESSIBILITY 2021”



BOLETIM MUNICIPAL 1º TRIM 2021 | 17 

O jornal Expresso, o semanário mais lido em Portugal, 
publicou todas as sextas feiras, entre 12 de março e 10 
de abril uma série de guias e mapas com sugestões e 
dicas de especialistas para caminhar, pedalar e correr.
No Guia Caminhar de 12 de março, página 11, esteve 
referenciado o concelho de Terras de Bouro, através do 
Trilho do Castelo, Castelo de Bouro ou de Covide, que se 
estende pelas chãs e cumeadas da memorável e histó-
rica serra de Santa Isabel.

"O seu percurso percorre veredas singulares, ladeadas 
pelos maciços montanhosos da Amarela e do Gerês e 
apresenta as várias modalidades de organização de pai-
sagem natural e construída, oriundas da época medieval.

TERRAS DE BOURO NO GUIA 
CAMINHAR DO EXPRESSO
DE 12 DE MARÇO

No alto do Monte Castelo, a 890 metros de altitude, o 
Castelo de Bouro ou de Covide era uma construção de 
madeira de uso militar, relacionada com um sistema de 
defesa da fronteira com a Galiza. A sua edificação datou 
do século XII e, hoje em dia, resta apenas um imponente 
amontoado de grandes blocos graníticos no topo do 
monte que em muito ainda nos faz sentir sentinelas de 
um castelo que domina uma extensa e admirável paisa-
gem sobre o vale do rio Homem e do rio Cávado. O trilho 
do Castelo abrange o território da união de freguesias 
de Vilar e Monte (Santa Isabel), Chamoim e Covide, e 
apresenta dois pontos de início: Cruzeiro do Monte (Stª 
Isabel) e Lugar do Calvário, em Covide."
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MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO HOMENAGEOU 
O JORNAL GERESÃO E UM 
DOS SEUS FUNDADORES  
DR. AGOSTINHO MOURA
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, em total arti-
culação com a Dra. Cláudia Moura, assumiu o trabalho 
de paginação e recolha de artigos para edição do jornal 
Geresão de junho de 2020.

O Município de Terras de Bouro disponibilizou a edição 
n.º 326 do jornal Geresão como forma de homenagem a 
este meio de comunicação social que apareceu nas ban-
cas, pela primeira vez, em dezembro de 1990.

Com este gesto, a autarquia e a Dr.ª Cláudia de Moura 
pretenderam enaltecer o trabalho empenhado do Dr. 
Agostinho Moura na causa pública e o seu indiscutível 
contributo na valorização e promoção da vila do Gerês.

“Saudades da Terra
Uns olhos que me olharam com demora,
não sei se por amor se caridade,
fizeram-me pensar na morte, e na saudade
que eu sentiria se morresse agora. / 
E pensei que da vida não teria
nem saudade nem pena de a perder,
mas que em meus olhos mortos guardaria
certas imagens do que pude ver. / 
Gostei muito da luz. […]”

(António Gedeão, Poesia Completa, 1997, p. 107)
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CANTARES DOS REIS
NA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TERRAS DE BOURO

Cumprindo a tradição, os alunos do Agrupamento de 
Escolas de Terras de Bouro, deslocaram-se aos Paços do 
Concelho, a 8 de janeiro, para apresentarem várias com-
posições alusivas à comemoração dos Reis Magos. O Vice-
Presidente, Dr. Adelino Cunha e a Vereadora da Educação 
do município, Dr.ª Ana Genoveva Araújo, agradeceram e 
retribuíram os votos de bom ano, simpaticamente formu-
lados, não deixando de enaltecer o espírito e a dedicação 
de todos aqueles que ano após ano se dedicam a este im-
portante reavivar e à celebração da tradição das Janeiras.
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MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO ENTREGOU 
MATERIAL TECNOLÓGICO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

No dia 5 de janeiro, o Município de Terras de Bouro, 
representado pela Vereadora da Educação, Drª Ana 
Genoveva Araújo, procedeu à entrega ao Agrupamento 
de Escolas de Terras de Bouro, representado pelo Diretor 
Dr. José Guimarães Antunes, de material tecnológico que 
complementa e melhora a oferta das necessidades do 
ensino online, a saber tablets, webcam, microfones,  tri-
pés para câmaras, entre outro material com o objetivo 
de facilitar o ensino à distância que pudesse vir a ser ne-
cessário fruto da situação pandémica em que vivemos.

Na mesma ocasião, o município disponibilizou igual-
mente máscaras transparentes, direcionadas para 
professores do primeiro ciclo e terapeuta da fala, de 
modo a que os meninos vejam a forma como articulam 
as palavras e as emoções, material importante para o 
normal desenrolar das tarefas na comunidade escolar.

TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO
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PROJETO “TER + SUCESSO NA LEITURA
E NA ESCRITA" DINAMIZOU ATIVIDADES
NO SEIO ESCOLAR

No âmbito do projeto “Ter + Sucesso na leitura e na es-
crita”, projeto da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Terras de Bouro, foram dinamizadas oficinas de 
leitura e escrita criativa ao longo do primeiro período 
do presente ano letivo.

As oficinas foram realizadas pela professora e contadora 
de histórias Estefânia Surreira e tiveram como destina-
tários os alunos do 3º ano da Escola Básica e Secundária 
de Terras de Bouro e os alunos do 3º e 4º ano das Escolas 
Básica de Rio Caldo e do Gerês. As atividades iniciaram-
-se sempre com a exploração do título de cada obra, da 
capa e de algumas ilustrações. Foi realizada, também, a 
leitura dramatizada de alguns contos com a colaboração 
ativa e entusiástica dos alunos que realizaram ativida-
des de escrita.

As oficinas contribuíram assim, de forma decisiva, para 
o conhecimento das obras do Plano Nacional de Leitura 
e para a sensibilização dos alunos no que concerne à 
importância da leitura e para o treino das competências 
de escrita.
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Com o início da vacinação contra a Covid-19 para os 
utentes do Centro de Saúde de Terras de Bouro com 
mais de 80 anos e mais de 50 anos com doenças de risco, 
a Câmara Municipal de Terras de Bouro disponibilizou, 
para as pessoas que não dispõem de transporte, uma 
rede de veículos composta pela frota da autarquia, pe-
los táxis do concelho e dos veículos de transporte não 
urgente das delegações da Cruz Vermelha Portuguesa e 
dos Bombeiros Voluntários.

De igual modo, a autarquia acautelou o agendamento do 
transporte dos utentes que precisaram de transporte 
especial.

AUTARQUIA DISPONIBILIZA 
TRANSPORTE PARA A VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19

TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL
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No dia 5 de fevereiro decorreu uma sessão online com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Manuel Tibo, e os representes das intuições do concelho a quem 
o município entregou e distribuiu, no mesmo dia, material de proteção e prevenção 
no combate à pandemia e um cabaz de bens alimentares.

No âmbito das medidas definidas pela autarquia, e de acordo com o seu Plano de 
Contingência no que concerne à Pandemia do SARS-COVID19, o Município de Terras 
de Bouro prosseguiu assim a sua missão de investimento, ajuda e colaboração com as 
instituições de Terras de Bouro na procura de mitigar os efeitos negativos provoca-
dos pelo vírus Covid19, na esperança de que todos consigamos ultrapassar uma das 
etapas mais difíceis das nossas vidas.

Protejam-se, Fiquem em Casa!

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO 
ENTREGOU MATERIAL DE PROTEÇÃO
A INSTITUIÇÕES DO CONCELHO
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No âmbito do Regulamento Municipal para a Concessão 
de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção 
Pecuária no Município de Terras de Bouro, informa-se 
da vigência de comparticipações financeiras a fundo 
perdido, a conceder pelo município aos titulares de 
exploração agropecuárias existentes no nosso concelho.

Apenas são admitidas candidaturas referentes ao efe-
tivo animal do ano imediatamente anterior e sendo o 
montante anual do subsídio a atribuir de 50 % dos va-
lores despendidos pelo produtor com os animais, até ao 
limite máximo de 350 € por produtor. Sendo a análise 
das candidaturas realizada no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de entrada da respetiva candidatura.

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO 
CONCEDE APOIO FINANCEIRO 
AOS TITULARES DE EXPLORAÇÃO 
AGROPECUÁRIAS

TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

Para efeitos de candidatura, o criador de gado bovino, 
ovino ou caprino deve reunir os seguintes requisitos:

• Ser titular de exploração agropecuária no 
Concelho de Terras de Bouro;

• Ser proprietário dos efetivos bovinos, ovinos e/
ou caprinos;

• Ter cumprido anualmente, nos seus efetivos 
animais, todas as obrigações legais em termos 
sanitários;

• Possuir documento comprovativo do regis-
to do animal e comprovar, sempre qua câmara 
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1º TRIMESTRE 2021

EDITAL N.º 01/2021 - 14 DE JANEIRO DE 2021

1ª. Deliberado aprovar a proposta de aprovação 
dos tarifários aplicáveis aos utilizadores finais 
dos serviços de abastecimento de água, de sanea-
mento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos para o ano de 2021;

2ª. Deliberado adiar, novamente, a proposta do 
grupo de cidadãos eleitores Terras de Bouro o 
Nosso Partido, para implementação de medidas 
de apoio à economia local;

3ª. Deliberado aprovar a proposta de constitui-
ção dos Fundos Fixos para o ano de 2021.

EDITAL N.º 03/2021 - 16 DE FEVEREIRO DE 2021

1ª. Deliberado aprovar a proposta da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Terras de 
Bouro, para a isenção do pagamento da frequên-
cia da valência de Apoio ao Estudo no Centro 
Municipal de Valências de uma criança; 

2ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
11.562,00€ ao Sr. Maximino Fernandes de Brito 
para melhoria das suas condições habitacionais, 
no âmbito da Habitação Condigna; 

3ª. Deliberado concordar com a informação 
da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio 
de 6.703,50€ à Sra. Maria Assunção Martins 
Ribeiro para melhoria das suas condições ha-
bitacionais, no âmbito da Habitação Condigna; 

4ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
8.610,00€ ao Sr. José Maria Carvalheiro Pais 
para melhoria das suas condições habitacionais, 
no âmbito da Habitação Condigna; 

5ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
4.305,00€ à Sra. Maria Lúcia da Silva Ferreira 
Costa para melhoria das suas condições habita-
cionais, no âmbito da Habitação Condigna; 

6ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
676,41€ à Sra. Joana Catarina da Silva Pereira 
para fazer face aos encargos com a creche do 
seu educando;

EDITAL N.º 02/2021 - 28 DE JANEIRO DE 2021

1ª. Deliberado aprovar a proposta de regulamen-
tação do trânsito no acesso à praia de Alqueirão;

2ª. Deliberado aprovar a proposta para a conces-
são de redução/isenção do pagamento de rendas;

3ª. Deliberado aprovar a proposta de atribui-
ção de apoio financeiro às Delegações da Cruz 
Vermelha Portuguesa do Concelho de Terras de 
Bouro, para o ano de 2021;

4ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo 
a celebrar com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, no 
âmbito da Proteção Civil.

7ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
8.302,50€ à Sra. Georgina Vieira da Silva para 
melhoria das suas condições habitacionais, no 
âmbito da Habitação Condigna; 

8ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
642,13€ à Sra. Carla Cristina Braga Vieira para 
fazer face aos encargos com a saúde da sua filha; 

9ª. Deliberado fornecer os materiais, até ao mon-
tante de 595,20€ + IVA, à Freguesia de Rio Caldo, 
para a melhoria do regadio no Lugar de Crasto;

10ª. Deliberado proceder à transferência, no 
valor de 9.334,97€,  à Junta de Freguesia de 
Chamoim e Vilar, relativa à pavimentação do 
caminho no Lugar de Sequeirós;

11ª. Deliberado proceder à transferência, no 
valor de 8.000,00€, à Junta de Freguesia de Vilar 
da Veiga, relativa aos trabalhos de limpeza de 
diversas estradas municipais executados na-
quela freguesia;

12ª. Deliberado proceder à transferência, no va-
lor de 15.000,00€, à Junta de Freguesia de Campo 
do Gerês, para continuação dos trabalhos de cons-
trução da Casa Mortuária daquela freguesia;

13ª. Deliberado atribuir um apoio de 8.954,88€ 
à Junta de Freguesia de Carvalheira, para execu-
ção das obras de melhoria no caminho agrícola 
entre os Lugares de Ervedeiros e Cabaninhas;

14ª. Deliberado atribuir um apoio de 30.000,00€ 
ao Centro Social e Paroquial de Rio Caldo, para 
fazer face aos encargos com as obras que se 
encontra a realizar no respetivo Lar de Idosos.
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15ª. Deliberado atribuir um apoio de 15.000,00€ 
à Paróquia de Santa Marinha de Covide, para 
fazer face aos encargos com as obras de requa-
lificação da Igreja Paroquial;

16ª. Deliberado atribuir um apoio de 3.600,00€ 
ao Centro Social e Paroquial de Cibões, para 
fazer face ao acréscimo de encargos resultantes 
das medidas tomadas para mitigação dos efeitos 
da COVID-19;

17ª. Deliberado atribuir um apoio de 10.147,63€ 
ao Centro Social e Paroquial de Moimenta, 
para a aquisição de equipamentos para as suas 
instalações;

18ª. Deliberado aprovar a proposta de alteração 
do Regulamento do Serviço de Abastecimento 
Público de Água do Município de Terras de 
Bouro.

EDITAL N.º 04/2021 - 25 DE FEVEREIRO DE 2021

1ª. Deliberado aprovar a primeira revisão aos 
Documentos Previsionais para o ano de 2021 e 
remeter à Assembleia Municipal;

2ª. Deliberado aprovar a proposta para a con-
tratação de empréstimo de longo prazo até ao 
montante de 1.920.000,00€, para financiar os 
investimentos constantes do PPI de 2021;

3ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir um apoio de 
5.905,38€ à Sra. Maria da Conceição Carvalho 
Maia, para melhoria das suas condições habita-
cionais, no âmbito da Habitação Condigna;

4ª. Deliberado concordar com a informação 
da Técnica de Ação Social e atribuir um apoio 
de 2.515,00€ à Sra. Maria de Fátima Pereira 
de Araújo, para melhoria das suas condições 
habitacionais, no âmbito da Habitação Condigna;

5ª. Deliberado concordar com a informação da 
Técnica de Ação Social e atribuir os materiais 
até ao montante de 1.562,11€ ao Sr. José da Silva 
Gonçalves, para melhoria das suas condições 
habitacionais, no âmbito da Habitação Condigna;

6ª. Deliberado atribuir um apoio, traduzido 
no fornecimento de rádios SIRESP, aos três 
núcleos de Terras de Bouro da Cruz Vermelha 
Portuguesa;

7ª. Deliberado fornecer os materiais, até ao mon-
tante de 2.972,91€ + IVA, aos Consortes da Água 
da Levada de Vilarinho e Naval Velho, Freguesia 
de Valdosende, para a requalificação do regadio 
que serve aqueles lugares;

8ª. Deliberado atribuir um apoio de 10.400,00€ 
à Junta de Freguesia de Moimenta, para fazer 
face aos encargos suportados com a limpeza de 
caminhos e arruamentos na área da freguesia;

9ª.  Deliberado transferir o montante de 
9.600,00€ à Junta de Freguesia de Souto, rela-
tivo ao alargamento da estrada municipal no 
Lugar de Sá;

10ª. Deliberado fornecer os materiais, até ao 
montante de 420,00€ + IVA, à Junta de Freguesia 
de Chamoim e Vilar, para instalação de ramal 
de água entre a Srª do Livramento e o Lugar 
da Mota;

11ª. Deliberado transferir o montante de 
32.770,05€ + IVA à Junta de Freguesia de 
Chorense e Monte, relativo ao alargamento no 
caminho da Portela, no Lugar de Aldeia;

12ª. Deliberado atribuir um apoio no valor de 
8.190,00€ à Junta de Freguesia de Cibões e 
Brufe, para fazer face aos encargos suportados 
com a limpeza de estrada e caminhos naquela 
freguesia.

EDITAL N.º 05/2021 - 11 DE MARÇO DE 2021

1ª. Deliberado ratificar a proposta para abertura 
de uma conta bancária para movimentação das 
verbas relativas aos Censos 2021;

2ª.  Deliberado transferir o montante de 
107.349,48€ + IVA à Junta de Freguesia da 
Balança, relativo a pavimentações na freguesia;

3ª. Deliberado atribuir um apoio de 80.000,00€ 
à Junta de Freguesia de Moimenta, para a con-
clusão da construção da sede da respetiva junta 
de freguesia;

4ª.  Deliberado transferir o montante de 
16.396,24€ + IVA à Junta de Freguesia de Souto, 
relativo a pavimentações na freguesia;

5ª.  Deliberado transferir o montante de 
84.214,31€ + IVA à Junta de Freguesia de Val-
dosende, relativo a pavimentações na freguesia;

6ª.  Deliberado transferir o montante de 
67.948,30€ + IVA à Junta de Freguesia de Cibões 
e Brufe, relativo a pavimentações na freguesia;

7ª. Deliberado aprovar a proposta para pror-
rogação do prazo de elaboração da 2ª Revisão 
do PDM.

EDITAL N.º 06/2021 - 25 DE MARÇO DE 2021

1ª. Deliberado ratificar o protocolo a celebrar 
com a Associação Florestal do Vale do Homem, 
para funcionamento de equipas de Sapadores 
Florestais;

2ª. Deliberado ratificar o protocolo a celebrar 
com a Associação Florestal do Vale do Cávado, 
para funcionamento de equipas de Sapadores 
Florestais;

3ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo 
a celebrar com a APAV – Associação Patinhas 
Abandonadas de Vieira, que tem por objeto o 
acolhimento de canídeos e felídeos errantes;

4ª. Deliberado aprovar as cláusulas contratuais 
do contrato de empréstimo a celebrar com a 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo;

5ª. Deliberado atribuir um apoio eventual, de 
3.922,50€ + IVA, ao Grupo Desportivo do Gerês, 
para fazer face aos encargos com a manutenção 
do Campo da Pereira;

6ª.  Deliberado transferir o montante de 
24.061,21€ à Junta de Freguesia de Carvalheira, 
para fazer face aos encargos com a intervenção 
na rede de saneamento básico em diversas ruas 
no Lugar de Paredes;

7ª.  Deliberado transferir o montante de 
24.099,34€ à Junta de Freguesia de Gondoriz, 
para fazer face aos encargos com a pavimen-
tação de diversos arruamentos no Lugar de 
Bouças;

8ª.  Deliberado transferir o montante de 
16.772,30€ à Junta de Freguesia da Ribeira, pa- 
ra fazer face aos encargos com o alargamento 
e pavimentação de um caminho no Lugar de 
Gogide;

9ª.  Deliberado transferir o montante de 
46.890,68€ à Junta de Freguesia de Rio Caldo, 
relativo à parte restante das pavimentações de 
diversas ruas daquela freguesia;

10ª. Deliberado aprovar o pedido da Junta de 
Freguesia de Rio Caldo, para a colocação de 
sinalização no Lugar de Parada.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS 
DE BOURO APROVOU A PRIMEIRA 
REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL  
PARA 2021

A primeira sessão ordinária do presente 
ano da Assembleia Municipal de Terras 
de Bouro decorreu a 26 de fevereiro na 
Vila do Gerês. 

Da ordem de trabalhos constaram os se-
guintes pontos e deliberações:

1. Apreciação da atividade do Município, 
bem como da situação financeira do 
mesmo, nos termos definidos na alínea 
c) do n.º 2, do art.º 25, do Decreto - Lei 
nº75/2013 de 12 de Setembro;
Apreciada e da mesma dada conhecimento;

2. Análise, apreciação e aprovação da 
Primeira Revisão aos Documentos 
Previsionais para o ano de 2021;
Colocada à discussão e votação, foi aprova-
da por maioria com um voto de abstenção 
do Partido Socialista;

3. Análise, apreciação e autorização 
da contratação de empréstimo de mé-
dio e longo prazo até ao montante de 
1.920.000,00€;
Colocada à discussão e votação foi aprova-
da por maioria com quatro abstenções do 
Partido Socialista;

4. Eleição de quatro elementos da as-
sembleia municipal para a Equipa para 
a Igualdade na Vida Local de Terras de 
Bouro;
Após o processo de eleição com apresen-
tação de lista única, foram eleitos por 
maioria, com um voto em branco: a se-
nhora Presidente da Junta de Freguesia de 
Carvalheira; a senhora deputada munici-
pal Sandra Vilar e os senhores deputados 
municipais Filipe Mota Pires e Alexandre 
Pereira;

5. Voto de Pesar pelo falecimento do se-
nhor Guilherme José Barbosa Borges, 
ex-tesoureiro da Junta de Freguesia de 
Rio Caldo.
Colocado à votação, foi aprovado por 
unanimidade e do mesmo consignado 
um Minuto de Silêncio como forma de 
Homenagem.
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municipal o imponha, que respeita as normas obrigatórias de saúde pública, 
sanidade animal, higiene pública veterinária, bem-estar animal e respeito 
pelo ambiente;

• Ser residente e eleitor no Concelho de Terras de Bouro há, pelo menos, dois anos;

• Ter a sua situação tributária e contributiva regularizada perante, respetiva-
mente, a administração fiscal e a segurança social;

• Ter a sua situação regularizada perante o Município de Terras de Bouro, não 
podendo apresentar quaisquer tipos de dívidas ao mesmo;

• A candidatura ao pedido único do titular da exploração agropecuária tenha sido 
efetuada, exclusivamente, no Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município de 
Terras de Bouro.

As candidaturas ao apoio são apresentadas nos serviços de atendimento do Município 
de Terras de Bouro, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado 
dos seguintes documentos:

• Declaração de efetivo relativo ao ano imediatamente anterior, através de lista 
SNIRA -  Serviço Nacional de Identificação e Registo Animal para os bovinos e 
iDigital para os pequenos ruminantes;

• Comprovativo da existência dos animais adultos por um período de um ano, ou 
em casos de força maior, comprovativo da sua substituição em condições iguais 
e comprovativo do nascimento ou aquisição dos animais jovens, nomeadamente 
e entre outros que se venham a verificar pertinentes através do SNIRA, emitida 
por entidade competente para a comprovação;

• Declaração a atestar que a sanidade foi realizada durante o ano a que diz res-
peito o apoio financeiro;

• Declaração de compromisso de honra que ateste que o produtor agropecuário 
é residente e eleitor no Concelho de Terras de Bouro há, pelo menos, dois anos;

• Declaração de não dívida à administração fiscal e segurança social.

Para mais informações e esclarecimentos contactar o Gabinete de Apoio ao Agri-
cultor do Município de Terras de Bouro - 253 350 010.
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O Município de Terras de Bouro informou todos os inte-
ressados que o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 
se encontra em pleno funcionamento e atendimento. 
Respeitando todas as normas de segurança recomen-
dadas pela Direção - Geral de Saúde e com atendimento 
presencial contínuo, sendo de manhã, por ordem de 
chegada e restrito a um utente e à tarde por marcação 
prévia para os contactos infra referidos no horário 
normal de atendimento (segunda a sexta-feira: 9h00 
às 13h00 / 14h00 às 17h00). Este serviço, coordenado 
pela Vereadora do Município de Terras de Bouro, Dr.ª 
Ana Genoveva Araújo, é acreditado pelo IEFP (Instituto 
do Emprego e Formação Profissional) e funciona em 
articulação com o Centro de Emprego de Braga, visando 
apoiar na procura de emprego e formação profissional. 
Temporariamente, o serviço será assegurado pelo co-
laborador Adriano Pereira.

O Município de Terras de Bouro informou que, no dia 24 
de janeiro, iria disponibilizar transporte para a desloca-
ção às mesas de voto, tendo em vista o exercício do direito 
de voto no ato eleitoral para a Presidência da República.

Assim sendo as viaturas municipais, entre as 8h e as 
18h de domingo, percorreram as freguesias do nosso 
concelho, sob a orientação local das respetivas juntas de 
freguesia tendo em vista a deslocação daqueles que não 
possuíssem meios próprios para o fazer.

GABINETE DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL (GIP) DO 
MUNICÍPIO DE TERRAS 
DE BOURO EM PLENO 
FUNCIONAMENTO

MUNICÍPIO DE TERRAS DE 
BOURO DISPONIBILIZOU 
TRANSPORTE PARA A 
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
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VIOLÊNCIA NO NAMORO - NÃO DEIXES QUE TE ACONTEÇA!

No âmbito das comemorações do Dia dos Namorados o 
projeto ENVOLVER, em parceria com os Municípios de 
Terras de Bouro, Amares e Vila Verde, foi criado um fo-
lheto informativo, de forma a sensibilizar a comunidade, 
particularmente vítimas de Violência no Namoro, para a 
tomada de consciência da sua situação.

No folheto explica-se o que abrange a definição de 
Violência no Namoro, as várias tipologias de violência 
existentes, o ciclo da violência, os sinais de alerta a ter em 
conta, bem como o impacto que esta violência poderá ter 
na vítima e quais os recursos que esta tem ao seu dispor, 
de forma a acionar os mesmos e pôr um término a esta 
situação de vitimização.

Apesar do encerramento das escolas, o Município de 
Terras de Bouro comunicou que os transportes públicos 
da rede concelhia iriam manter-se no seu normal funcio-
namento e horários correspondentes. Só o cumprimento 
de todas as normas de segurança em vigor poderia con-
tribuir para o retomar das normais circunstâncias da 
vida quotidiana, por isso, o Município de Terras de Bouro 
renovou o apelo para o cumprimento intransigente de 
todas as regras e leis em vigor no combate à pandemia 
da COVID19.

REDE DE TRANSPORTES 
CONCELHIOS EM FUNCIONAMENTO

CONSULTAR OS HORÁRIOS EM:

www.verdeminhotransportes.com
www.ehgeres.pt
www.transdev.pt
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No dia 18 de janeiro decorreu, nos Paços do Concelho, a 
cerimónia de oficialização da celebração de 7 contratos 
de trabalho em regime de emprego apoiado, momento 
que contou com a presença do Sr. Presidente de Câmara, 
Manuel Tibo, e da Sr.ª Vereadora, Ana Genoveva Araújo.

Pela primeira vez, o Município de Terras de Bouro, ciente 
da importância de todos terem as mesmas oportuni-
dades, recorreu a esta medida de incentivo à inclusão 
– Emprego Apoiado em Mercado Aberto, integrada no 
Programa de Emprego e Apoio à Qualificação de Pessoas 
com Deficiências e Incapacidades.

Um município que se preocupa em contribuir para a 
criação de um mercado aberto e inclusivo, empenhado 
em corrigir as desigualdades que pessoas com deficiên-
cia e incapacidade ainda encontram no acesso ao merca-
do de trabalho, manutenção e progressão no emprego.

CONTRATOS DE EMPREGO APOIADO 
EM MERCADO ABERTO: MUNICÍPIO DE 
TERRAS DE BOURO INTEGROU SETE NOVOS 
TRABALHADORES
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Este esforço por parte do município vai permitir a estas 
pessoas superar as dificuldades que geralmente en-
contram aquando da procura e integração no mercado 
laboral, conferindo-lhes uma oportunidade profissional 
que contempla os direitos e deveres laborais inerentes 
aos contratos de trabalho.

Esta medida representa um importante instrumento na 
promoção da qualidade de vida e da integração profis-
sional destes cidadãos.

Todo este processo passou por várias etapas até ser ul-
timado com assinatura dos contratos, nomeadamente, 
com avaliações realizadas por uma equipa multidis-
ciplinar de técnicas do IEFP, de modo a avaliar qual a 
capacidade da pessoa em questão para o trabalho.

Pretende-se, desta forma, promover a igualdade nas 
oportunidades que todos como cidadãos devemos ter.
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DIA INTERNACIONAL DAS 
MULHERES - MENSAGEM 
DA SECRETÁRIA DE ESTADO 
PARA A CIDADANIA E A 
IGUALDADE

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE 
DE DOCUMENTOS EXPIRADOS E SITUAÇÕES 
ANÁLOGAS

No dia 8 de março assinalou-se, uma vez mais, o Dia 
Internacional das Mulheres, uma efeméride para cele-
brar todas as mulheres, as reivindicações e conquistas 
feministas pela igualdade de direitos e participação. 
Vivemos tempos atípicos e incertos, por via da pandemia 
Covid-19, e que nos impelem a proteger, cada vez com 
mais afinco, os direitos humanos das mulheres.

Neste âmbito, foi apresentado um  vídeo com uma 
mensagem da Senhora Secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade, Dr.ª Rosa Monteiro, reiterando 
desta forma o trabalho de proximidade com os municí-
pios naquilo que são as políticas públicas de igualdade.

Considerando as dificuldades dos cidadãos em renovar ou obter documentos relevantes 
para o exercício de direitos, resultantes do encerramento de instalações, o Município 
de Terras de Bouro informou sobre a prorrogação da obrigatoriedade de aceitação pelas 
autoridades públicas da exibição de documentos cujo prazo de validade se encontre 
expirado, designadamente:

Estende-se, até 31 de dezembro de 2021, a admissibilidade de:
• Atestados médicos de avaliação de incapacidade que expirem em 2021;
• Cartões de cidadão;
• Certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil;
• Documentos e vistos relativos à permanência em território nacional;
• Licenças e autorizações;
• Cartões de beneficiários familiar da ADSE;

Os certificados provisórios de matrícula, cuja validade tenha expirado a partir de 25 de 
janeiro de 2021, consideram-se automaticamente revalidados por 60 dias;

Igualmente alterado e no âmbito das empresas, decidiu-se prorrogar a aprovação e 
afixação do mapa de férias até 15 de maio de 2021.
Mais informações sobre medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 no Decreto-Lei n.º 22-A/2021 de 17 de março
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REFLORESTAÇÃO DE ÁREAS 
ARDIDAS COM PLANTAS 
AUTÓCTONES - ARBORETO

À semelhança da ação de reflorestação ocorrida em 
2018 pelos alunos do Agrupamento de Escolas de 
Terras de Bouro, numa parceria alargada com o ICNF, 
a Quercus, a UTAD – Universidade de Trás os Montes e 
Alto Douro, a Associação de Compartes dos Baldios do 
Campo do Gerês e do Parque de Campismo da Cerdeira, 
com o apoio da equipa dos Sapadores Florestais, da 
Floresta Comum e dos Viveiros do ICNF (Amarante), 
decorreu no Campo do Gerês uma nova atividade de 
replantação de novas árvores por parte da Associação 
de Compartes dos Baldios do Campo do Gerês.

Após uma prévia limpeza do terreno, foram assim plan-
tadas nove pereiras bravas, dez azinheiras, dez casta-
nheiros, dez jubarveiras, trinta sobreiros, entre outras.



32 | TERRAS DE BOURO

PAVIMENTAÇÕES EM CIBÕES

·  ASSENTO
·  CABENCO
·  ESTOUFE

ASSENTO
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ESTOUFECABENCO
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PAVIMENTAÇÕES EM GONDORIZ

·  ANTAS
·  MESQUITA
·  BOUÇAS
·  BUSTELO
·  GUARDENHA

GUARDENHABUSTELO
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MESQUITA E ANTASBOUÇAS
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PAVIMENTAÇÕES EM VALDOSENDE

·  ASSENTO
·  PARADELA
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ASSENTO PARADELA
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PAVIMENTAÇÕES EM SOUTO

·  LAGES
·  SÁ
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LAGES SÁ
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CONSTRUÇÃO DE MUROS NO LUGAR DE SÁ - SOUTO
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CONSTRUÇÃO DE MURO NO LUGAR DE CASAL - CHORENSE

PAVIMENTAÇÕES EM GOGIDE - RIBEIRA



42 | TERRAS DE BOURO

REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO EM PADRÓS - CHAMOIM
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM CAVACADOURO - MOIMENTA

REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO EM CASTANHEIRA - GONDORIZ
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DEPOIS

ANTES

RESERVATÓRIOS
EM CIBÕES
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DEPOIS

ANTES

RESERVATÓRIO
EM VILAR

DEPOIS

ANTES

RESERVATÓRIOS 
EM BRUFE
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DEPOIS

ANTES

RESERVATÓRIOS 
EM GONDORIZ
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DEPOIS

ANTES
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Praça do Município
4840-100 Terras de Bouro
T. (+351) 253 350 010
www.cm-terrasdebouro.pt
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CENTRO INTERPRETATIVO VILARINHO DA FURNA

REQUALIFICAÇÃO ZONA TERMAS DA MOIMENTA

REQUALIFICAÇÃO ZONA URBANA PESQUEIRAS

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MOIMENTA - BRUFE

MOIMENTA

GONDORIZ
VALDREU

CIBÕES

BRUFE


