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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
Como todos sabem, tem sido característica deste
Executivo, desde a "primeira hora", assumir e enfrentar os problemas que surgem, colmatar as carências e
superar as dificuldades. Do rumo que traçamos, procuramos, todos os dias, não nos desviarmos, pelo contrário,
dos desafios enormes de um ano marcado pela pandemia, que só nos fazem estar ainda mais atentos e mais
conscientes do que Terras de Bouro precisa e do que os
Terrabourenses anseiam.

seja com ações de promoção, de manutenção ou introdução de novas tecnologias e campanhas de segurança,
que este setor fundamental de Terras de Bouro tenha
uma base fundamental de criação de emprego e riqueza.

Também a Educação, como pilar de uma sociedade que
se quer civilizada, informada e esclarecida, merece o
nosso incondicional apoio e defesa. Para isso comparticipamos material escolar e de segurança pessoal,
preparamos o início do novo ano letivo, em colaboração
Assim, prosseguimos com a política de investimentos no com o agrupamento de escolas, com afinco e sentido de
concelho, como é exemplo o reforço de meios humanos responsabilidade.
no Parque Nacional da Peneda-Gerês, promovido pelo
Ministério do Ambiente em estreita colaboração com os Todo o trabalho desenvolvido por este Executivo, para
municípios da área do Parque Nacional. O nosso patrimó- além de intervenções e melhorias no concelho, merece
nio cultural e arquitetónico, identitário das nossas cren- sempre, o nosso grato reconhecimento às juntas de
ças e tradições, merece-nos toda a dedicação e como tal freguesia, às IPSS, às associações e a todos os que se
pretendemos criar uma "Rota do Santuário de Bom Jesus preocupam com Terras de Bouro.
de Mós", valorizando e dignificando este importante
monumento do nosso concelho. Aproveitar e requalifi- A última e reconhecida palavra para aqueles que nos
car o que já existe, também é um propósito e como tal, permitem continuar também a enfrentar com coragem
estruturas como o Centro Interpretativo do Garrano ou e esperança uma das fases mais difíceis das nossas vidas.
a adaptação da Sala Polivalente Municipal na vila de Para os profissionais de saúde, para as forças de seguranTerras de Bouro, farão parte das novas valências que ça, para os Bombeiros Voluntários e para as delegações
da Cruz Vermelha, um forte obrigado!
Terras de Bouro terá para oferecer muito em breve.
O Turismo é e será sempre um dos suportes económicos do
nosso Concelho. Por isso, procuramos, constantemente,
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MINISTRO DO AMBIENTE
PRESENTE NO GERÊS PARA
A APRESENTAÇÃO DE NOVOS
INVESTIMENTOS E REFORÇO
DE MEIOS HUMANOS NO
PARQUE NACIONAL DA
PENEDA-GERÊS

O Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro recebeu
a 10 de julho a apresentação dos novos investimentos e reforço de meios humanos no Parque Nacional
da Peneda-Gerês. A sessão contou com a presença do
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro
Matos Fernandes, da Secretária Geral do Ambiente,
Alexandra Carvalho e registou intervenções do
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Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, do Presidente da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Esteves, do Presidente do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Nuno Banza e da Diretora Regional
Norte do ICNF, Sandra Sarmento.
A sessão ficou também marcada pela assinatura do Memorando de Entendimento
para Adesão ao Modelo de Cogestão entre os 5 municípios do Parque Nacional da
Peneda-Gerês e dos protocolos a celebrar entre os Municípios do Parque Nacional
da Peneda-Gerês, o Fundo Ambiental e o ICNF, no âmbito do “Projeto de Melhoria
das condições de visitação nos 5 municípios do Parque Nacional da Peneda-Gerês”.
A formalização da contratação, em regime de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de 50 elementos do Corpo Nacional de Agentes Florestais foi o último
momento da sessão, a que se seguiu uma deslocação para a inauguração da intervenção da beneficiação do Caminho Florestal entre Leonte e a Portela do Homem.

6 | TERRAS DE BOURO

ROTA DO SANTUÁRIO DE BOM JESUS
DO MONTE DAS MÓS - (CAMPO DO GERÊS,
CARVALHEIRA E COVIDE)
Dada a relevância para Terras de Bouro do Santuário de
Bom Jesus do Monte das Mós como elemento identitário do território, pelo valor histórico, socioeconómico
e ambiental, para além de uma panorâmica ímpar e
"levantado" pela vontade indomável do Padre Manuel
José Martins Capela, o Município de Terras de Bouro
apresentou uma candidatura para a criação de uma
rota de forte cariz religioso e ambiental em torno dos
elementos religiosos presentes neste santuário.
Tratando-se da valorização de um singular monumento
ao Sagrado Coração de Jesus, os objetivos desta ação
passam por valorizar e dignificar a nível infraestrutural
e a nível imaterial o Santuário, atribuindo-lhe simultaneamente, uma maior dinamização cultural ao criar
uma rota religiosa que unirá num perímetro circular
as freguesias do Campo do Gerês, de Carvalheira e de
Covide.
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Logótipo concebido pelo
Município de Terras de Bouro

Assim, estão previstas várias intervenções, nomeadamente em Carvalheira (limpeza do edifício do Santuário
e pintura dos gradeamentos metálicos existentes, requalificação da calçada na envolvente do Santuário,
construção de escada de acesso e miradouro sobre o
penedo existente contíguo ao Santuário, construção de
escadório em granito, para ligação do Santuário ao recinto da Capela, tratamento do talude, com sementeira
e plantação de vegetação para estabilização das terras,
fornecimento e colocação de 10 mesas e bancos de granito o recinto da Capela; em Covide (limpeza e colocação
de guarda de proteção da ponte de Porta Santo, colocação de cobertura e porta no moinho existente junto da
ponte e fornecimento e colocação de mesas e bancos
de granito; e, por fim, em Campo do Gerês (limpeza e
colocação de guarda de proteção na ponte dos Eixões).
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REQUALIFICAÇÃO DO
CENTRO INTERPRETATIVO
DO GARRANO - COVIDE
No âmbito EEC PROVERE - MINHO INOVAÇÃO /
PA8 - Ações de Qualificação dos Produtos Turísticos
Estratégicos do Minho – Turismo Natureza / Náutico, a
Câmara Municipal irá avançar brevemente com as obras
de adaptação e valorização do Centro Interpretativo do
Garrano, situado na freguesia de Covide, num investimento total de 244.247,01€.
O projeto visa readaptar e modernizar as estruturas
dos edifícios do Centro Interpretativo do Garrano
conferindo-lhes uma nova funcionalidade e utilidade,
procedendo ao seu apetrechamento para fins interpretativos, dotando o edifício administrativo de conteúdos
multimédia, soluções tecnológicas e atividades direcionadas ao conhecimento do cavalo de raça garrana.
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Após vários esforços por parte da autarquia, Terras de Bouro irá recuperar um
equipamento turístico de grande importância no âmbito do Turismo Equestre,
quer pela forte presença da raça garrana no território, quer pelas várias ofertas de
atividades equestres desenvolvidas pelas empresas de animação turística locais.
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REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA SALA
POLIVALENTE MUNICIPAL - VALOR DE
INVESTIMENTO: 370.828,75 €
A Câmara Municipal irá avançar brevemente com a requalificação e adaptação da Sala Polivalente Municipal
que dotará a sede de concelho de uma infraestrutura
(auditório) que os Terrabourenses já ansiavam há muito
tempo, disponibilizando assim uma estrutura para
assistir com todo o conforto a todo o tipo de eventos
musicais e culturais.
Assim sendo, a adaptação prevê a reestruturação da
plateia, do palco, dos camarins, do “foyer”, das instalações sanitárias e das respetivas áreas técnicas e
logísticas existentes no edifício, entre outros.
A plateia terá uma capacidade para 166 lugares
sentados.
Os camarins, o espaço logístico e a redefinição dos
acessos exteriores serão alvo de uma profunda alteração no sentido de facilitar o acesso.
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CAMPO DO GERÊS JÁ
TEM MULTIBANCO
Através de uma parceria com a instituição bancária
Caixa de Crédito Agrícola, o Município de Terras de
Bouro encetou esforços para que fosse instalada uma
caixa multibanco na localidade do Campo do Gerês.
Também em parceria com a Junta de Freguesia
do Campo do Gerês, que realizou a obra, a Câmara
Municipal concretizou assim algo há muito reivindicado pela sua importância turística e óbvios benefícios
económicos, não só para a localidade e respetivo comércio local, mas também para os milhares de turistas
que por ali passam anualmente, sendo assim satisfeitas
as necessidades da população com esta nova valência
que evita deslocações e proporciona um acesso próximo aos serviços bancários que disponibiliza.
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SECRETÁRIA DE ESTADO DA VALORIZAÇÃO
DO INTERIOR VISITOU TERRAS DE BOURO
A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, deslocou-se no
passado dia 13 de agosto ao concelho de Terras de Bouro a convite do Presidente
da Câmara Municipal, Manuel Tibo.
O Salão Nobre da Câmara Municipal serviu de local para uma reunião onde, na
companhia do Vice-Presidente, Adelino Cunha e da Vereadora do município, Ana
Araújo, o Presidente da Câmara Municipal elencou várias preocupações e condicionantes que assolam o território no sentido de inverter o despovoamento concelhio.
Entre muitas preocupações comunicadas, foi dada maior importância à questão
das acessibilidades, nomeadamente, a requalificação das estradas concelhias, aos
problemas do saneamento básico e às comunicações (fibra ótica). De igual modo,
foi referida a falta de condições de uso da zona balnear do Alqueirão, a falta de
estacionamento na zona do Gerês e a necessidade de melhorar a circulação junto
da Basílica de S. Bento da Porta Aberta.
Foram também abordados outros assuntos que preocupam a Câmara Municipal,
a saber: a situação das comunicações no PNPG, em concreto a colocação de uma
antena em Leonte; os inúmeros incidentes em cascatas e miradouros; a necessidade
de apoios para a construção da ecovia entre Souto e Moimenta e a requalificação e
ampliação do parque industrial da Balança.
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No que ao abastecimento de água diz respeito, foi
transmitido à Secretária de Estado da Valorização do
Interior a ocorrência da falta de água nas torneiras dos
terrabourenses, fruto da rede de água ser obsoleta e
precisar de um intervenção em larga escala.

o S. Bento da Porta Aberta (Cachoeira) até à central
da EDP em Pereiró (Vilar da Veiga) com o objetivo de
criar uma nova via com uma ecovia e zona de estacionamento para, em grande parte, resolver o problema
do aparcamento no Alqueirão.

Por fim, o acesso rodoviário do Homem-Lima (Pesqueiras), nomeadamente, o acesso à autoestrada, foi
abordado pelo Presidente da Câmara Municipal na
reunião como forma de potenciar e valorizar as regiões
do interior.

Foi transmitido à Secretária de Estado da Valorização
do Interior que Terras de Bouro tem um longo caminho
para percorrer mas este Executivo está focado em
continuar a trabalhar nesse sentido.

Após a reunião nos Paços do Concelho, foi comprovado
Não menos importante e que mereceu uma visita ao no território muito das problemáticas explanadas ao ser
local é o projeto que a autarquia pretende implementar realizada uma visita a Brufe, Campo do Gerês, S. Bento
que visa a requalificação da estrada florestal que liga da Porta Aberta, Vila do Gerês e Praia do Alqueirão.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO
VISITOU TERRAS DE BOURO
A Senhora Secretária de Estado do Turismo, Engª
Rita Marques foi recebida, no dia 4 de setembro, pelo
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Manuel Tibo, nos Paços do Concelho.
O salão nobre da Câmara Municipal serviu de local para
uma reunião onde estiveram também presentes o vogal
do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Dr. Carlos
Abade, o Diretor Coordenador da Direção de Apoio ao
Investimento, Dr. Nuno Alves e o Presidente do Turismo
do Porto e Norte, Dr. Luís Pedro Martins.
Neste encontro de trabalho, foram abordados não só os
problemas e constrangimentos que assolam o nosso concelho, principalmente, na época estival, como também
apresentados à Engª Rita Marques alguns dos projetos
em marcha como a prevista requalificação da Praia do
Alqueirão, os planos elaborados já para a estrada da
Cachoeira, junto à albufeira da Caniçada e o ecotrilho
entre Souto e Moimenta.
O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, apro- Após a reunião nos Paços do Concelho foi realizada uma
veitou assim esta ocasião para elencar e reivindicar visita a São Bento da Porta Aberta, à Praia do Alqueirão
a necessidade de melhorias para o concelho em áreas e à Vila Termal do Gerês.
como as acessibilidades, o trânsito rodoviário, o estacionamento e a importância da criação de linhas de
apoio que permitam o investimento na requalificação
do património valioso que temos em Terras de Bouro.
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PRESS E BLOGUE TRIP DO
TURISMO DO PORTO E NORTE
DECORREU EM TERRAS
DE BOURO
Englobada nas Jornadas Gastronómicas Gerês-Xurês
2020, decorreu a 11 e 12 de setembro uma jornada de
divulgação das potencialidades turísticas de Terras de
Bouro. A ação, promovida pela entidade de Turismo do
Porto e Norte de Portugal, contou com a presença do
Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro
Martins e do Presidente do Município de Terras do
Bouro, Manuel Tibo e proporcionou aos participantes,
jornalistas e bloguers, uma viagem pelo nosso território.
A press e blog trip iniciou-se em Campo do Gerês, com
a visita à Albufeira de Vilarinho da Furna e ao Núcleo
Museológico.

pastéis de Santa Eufémia, no Hotel Jardim, e um workshop sobre os “segredos do mel da região” na Central de
Mel “Doce Gerês”. Após paragens no miradouro do Gerês
e no Santuário do Bom Jesus das Mós, os convidados puderam degustar o Cabrito Biológico da Serra do Gerês no
restaurante “O Vaticano” e realizar um aprazível passeio
de barco pela albufeira da Caniçada (com prova de licores e dos doces “Beneditinos”), tendo sido realizada no
bar da marina de Rio Caldo uma transmissão em direto
nas redes sociais, com apresentação de produtos típicos,
nomeadamente, os “Sabores do Bosque”, o licor de Mel
da Serra do Gerês e os produtos biológicos das Monjas
Cistercienses. A odisseia gastronómica no concelho de
De seguida, os jornalistas e bloggers foram brindados com Terras de Bouro terminou com um típico lanche de paso Cozido à Terras de Bouro, servido na Quinta da Portela. tores na Pedra Bela a cargo do restaurante “os Petiscos
No dia seguinte, foi realizado um showcooking dos da Bó Gusta”.
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TERRAS DE BOURO INVESTE
NA PROMOÇÃO TURÍSTICA
Como forma de divulgar de uma forma intuitiva os nossos recursos naturais na área do turismo, o Município
de Terras de Bouro procedeu à idealização e colocação
de suportes publicitários de promoção turística em
locais estratégicos do concelho. Esta ação é mais um
modo de informar e consciencializar quem nos visita
do que de melhor Terras de Bouro tem para oferecer. A
informação disponibilizada remete para o novo portal
turístico que a autarquia desenvolveu recentemente
através de códigos QR, possibilitando assim o acesso
imediato aos conteúdos temáticos. Pretende-se, de
igual forma, no futuro, reforçar a promoção do território com mais publicidade, colocando para tal mais
informação em locais de forte procura turística.

O Município de Terras de Bouro prossegue assim com
a sua intenção de investimento na promoção do nosso
concelho, isto para que o Turismo tenha cada vez mais
a importância económica, social e cultural que merece,
proporcionado ao mesmo tempo o desenvolvimento da
economia local e o bem-estar de quem nos visita.
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RENOVAÇÃO DE PAINÉIS
INFORMATIVOS DA REDE DE
TRILHOS PEDESTRES

Para além das ações de limpeza e remarcação que
têm vindo a ser desenvolvidas, a Câmara Municipal
de Terras de Bouro procedeu, de igual modo, à renovação de todos os painéis informativos do início e fim
do percurso da Rede de Trilhos “na Senda de Miguel
Torga”, nomeadamente, nas freguesias de Valdosende,
Sta Isabel do Monte, Vilar da Veiga, Rio Caldo, Covide,
Campo do Gerês, Chamoim, Chorense e Souto.
Os novos painéis informativos, além de prestar informações sobre todos os trilhos concelhios, permitem
também, através de código QR, ter acesso aos formatos
digitais do ficheiro do traçado e respetivo mapa do
trilho, elementos essenciais para realizar os trilhos
em segurança.
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POSTOS DE TURISMO DO
GERÊS, DE MOIMENTA E
DE RIO CALDO COM NOVA
IMAGEM
No seguimento da campanha de promoção turística
assumida pela autarquia, o Município de Terras de
Bouro procedeu à renovação da imagem dos serviços
de apoio ao turismo nos postos da vila do Gerês, da vila
de Terras de Bouro e de Rio Caldo.

A Câmara Municipal de Terras de Bouro requalificou
de igual modo os espaços interiores, tornando-os muito
mais acolhedores e com maior visibilidade, de forma
a prestar a mais ampla informação possível a quem
nos visita.
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PROJETO GERÊS SEGURO
2020 PRETENDEU
SENSIBILIZAR AGENTES
ECONÓMICOS E VISITANTES
DO CONCELHO
O surto de SARS-COVID2 veio alterar e comprometer
seriamente a atividade turística, estando todas as entidades a operar no concelho preocupadas na mitigação
do mesmo, pelo que o Município de Terras de Bouro tem
e continua a implementar medidas e ações que impedem
o crescimento do número de casos de pessoas infetadas.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Terras de Bouro e
a Associação Gerês Viver Turismo (GVT) conceberam o
projeto GERÊS SEGURO 2020 que visou a implementação de medidas de sensibilização junto dos operadores
turísticos concelhios e dos próprios turistas, para que
o concelho de Terras de Bouro pudesse manter os seus
números de infetados em níveis muito baixos, para auxiliar ainda mais a retoma da atividade económica local.

Assim, o Projeto GERÊS SEGURO 2020 visou sensibilizar e informar os agentes económicos para a adoção de
boas práticas relacionadas com a doença COVID-19 e
também sensibilizar e orientar os visitantes do concelho, de modo a que se conferisse maior tranquilidade e
segurança ao nosso território e aos residentes, durante
o verão de 2020, nomeadamente, através da divulgação
de um conjunto de regras e boas práticas ambientais,
de forma clara e simples, relativas à ocupação e à utilização segura e limpa dos locais de maior afluência
turística.
O projeto teve início no dia 20 de julho e decorreu até
ao dia 15 de setembro.
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IMPLEMENTAÇÃO
DE SEGURANÇA NA
ZONA BALNEAR DO
ALQUEIRÃO

No seguimento das medidas adotadas pelo Município
de Terras de Bouro no combate à pandemia Covid-19 e
em estreita colaboração com a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), no que respeita à segurança na Zona
Balnear de Alqueirão (sob responsabilidade da entidade mencionada), foi assegurada a contratação de uma
empresa de segurança que procurou salvaguardar as
condições de contingência da propagação da pandemia,
assim como a segurança de residentes e daqueles que
escolhem Terras de Bouro como destino de férias ou
períodos de lazer.
Estando a Câmara Municipal plenamente consciente
do crescente número de pessoas que procuram as zonas
de lazer e veraneio do nosso concelho, nomeadamente,
na zona em questão, julgou-se necessária a contratualização de um serviço de seguranças, que funcionou
sete dias por semana, entre as 10:00 e as 19:00 horas,
no período de maior afluência de pessoas entre os dias
de 11 de julho e 31 de agosto.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO PROMOVEU
SESSÃO DUPLA
COM EMPRESÁRIOS
CONCELHIOS DO
TURISMO
O Município de Terras de Bouro e a GVT – Associação
Gerês Viver Turismo promoveram no dia 9 de julho na
vila do Gerês e na vila de Terras de Bouro uma sessão
dupla com os agentes económicos do setor do turismo,
onde apresentaram propostas e iniciativas para o setor
em causa.
A reunião ficou também marcada pela apresentação da
Campanha Gerês Seguro 2020 que visou, como referido,
sensibilizar os agentes económicos para a adoção de medidas COVID-19, fomentar a conservação da natureza,
orientar e apoiar os turistas / clientes dos estabelecimentos do concelho a usufruírem em segurança dos
recursos turísticos do PNPG e comunicar o Gerês como
destino seguro.
De igual modo, foi apresentado o Protocolo a estabelecer entre a Câmara Municipal e todos os estabelecimentos para ofertas nos equipamentos turísticos,
nomeadamente, no Núcleo Museológico de Campo do
Gerês e na embarcação “Rio Caldo”, além da entrega
de material de proteção individual. Foram também
abordadas as medidas em fase de implementação com
vista a promoção do território (distribuição gratuita de
material, criação de Portal Turístico e disponibilidade
dos serviços da autarquia para apoiar solicitações dos
agentes turísticos), foram ainda dados a conhecer
aos presentes os projetos turísticos em curso e os que
brevemente irão avançar com o objetivo de alavancar
o setor turístico.
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MUNICÍPIO SINALIZOU
AS TRADICIONAIS FESTAS
CONCELHIAS ATRAVÉS
DE CELEBRAÇÃO
EUCARÍSTICA.

TERRAS DE BOURO É CULTURA

No dia 9 de agosto, realizou-se uma Missa Solene que
visou evocar as Celebrações Eucarísticas no âmbito
das Festas Concelhias na igreja Matriz de Sto. André
de Moimenta.
Face ao atual 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. Devido às restrições ao ajuntamento de pessoas, a tradicional procissão foi substituída pelo transporte do anNo entanto, o Município não poderia deixar de assinalar dor de S. Brás, com o auxílio dos Bombeiros Voluntários
a data e, num esforço conjunto com o Arciprestado de de Terras de Bouro e escoltada pela Delegação de Terras
Terras de Bouro, procedeu à realização de uma missa de Bouro da Cruz Vermelha Portuguesa, desde a capela
de S. Brás até à Igreja de Sto. André de Moimenta. De
solene.
realçar que toda a população cumpriu com o solicitado
por parte do Município, tendo aguardado pela chegada
da imagem de S. Brás na Igreja Matriz onde decorreu a
Celebração Eucarística, cumprindo assim com as directrizes impostas dela DGS no que toca a ajuntamento de
pessoas e distanciamento social.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 161
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º 14/2020 - 02 DE JULHO DE 2020
1ª. Deliberado por maioria, com votos contra dos
Senhores Vereadores, Dr. Paulo Sousa e Dr. Luís
Teixeira, não ratificar o Contrato de Comodato
- Sala Polivalente;
2ª. Deliberado aprovar a proposta - Medidas de
Apoio à Comunidade – COVID 19;
3ª. Deliberado aprovar o Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação de Futebol de
Braga relativo às inscrições dos elementos das
Associações Federadas do Concelho;
4ª. Deliberado transferir o montante de
78.524,34 € + IVA para a Junta de Freguesia do
Campo do Gerês para pavimentação e alargamento de diversos arruamentos;
5ª. Deliberado transferir o montante de
25.926,08 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Carvalheira para pavimentação de arruamentos;
6ª. Deliberado transferir o montante de
11.199,79 € + IVA para a Junta de Freguesia da
Ribeira para pavimentação de arruamento no
lugar de Louredo;
7ª. Deliberado transferir o montante de
3.045,00 € para a Junta de Freguesia de Rio
Caldo para colocação de grade de protecção na
Rua de Frade no lugar de Matavacas;
8ª. Deliberado transferir o montante de
17.866,50 € para a Junta de Freguesia de Rio
Caldo para despesas suportadas com a reconstrução de muro de suporte na Rua do Moinho
no lugar de São Pedro;
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9ª. Deliberado transferir o montante de
4.207,30 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Souto para despesas suportadas com a pavimentação e alargamento da Estrada Municipal
no lugar da Igreja;
10ª. Deliberado transferir o montante de
4.191,64 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Valdosende para despesas suportadas com a
instalação de rede de saneamento e de águas
pluviais na Rua 3 do lugar da Paradela;
11ª. Deliberado atribuir um apoio de 7.500,00 € +
IVA à GDRC Juventude de Valdosende para ampliação e remodelação da sua sede;
12ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
Sr. Vereadores, Dr. Paulo Sousa e Dr. Luís Teixeira
atribuir um apoio de 5.525,00 € à Associação
Sociocultural e Desportiva de Valdosende para
obras na sua sede;
13ª. Deliberado atribuir um apoio de 750,00 €
à Associação Cultural Rural Vivo com sede no
Campo do Gerês para desenvolvimento de actividades culturais;
14ª. Deliberado atribuir um apoio de 2.311,00 €
+ IVA à Freguesia de Gondoriz e de 10.399,50 € +
IVA à União de Freguesias de Cibões e Brufe para
requalificação de abrigos de passageiros naquelas
Freguesias;
15ª. Deliberado atribuir um apoio de 1.000,00 €
à Associação IN NATURE para encargos com a
manutenção de Trilhos de BTT;
16ª. Deliberado atribuir um apoio de 4.877,60 €
à Associação Nova Vida da Balança para obras
de manutenção da sede;

17ª. Deliberado atribuir um apoio de 1.500,00 €
à Associação Warrior Proposal para obras nas
suas instalações;
18ª. Deliberado deferir o pedido de redução da
distância à estrema de propriedade - Cerdeira
Turismo e Ambiente, Ldaª.;
19ª. Deliberado deferir o pedido de redução da
distância à estrema de propriedade – Ana Maria
Cancela Fernandes Afonso;
20ª. Deliberado por maioria, com abstenção do
Vereador Dr. Paulo Sousa deferir o pedido de
redução da distância à estrema de propriedade
– Emídio da Silva Peixoto;
21ª. Deliberado não votar o pedido de redução
da distância à estrema de propriedade – Seli-Na
Operation Porto, Unipessoal, Ldª. face à decisão
da CMDFCI.

EDITAL N.º 15/2020 - 16 DE JULHO DE 2020
1ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
entre o Município de Terras de Bouro e o Fundo
Ambiental, o ICNE, I.P. referente à “Cogestão do
Parque Nacional da Peneda-Gerês “;
2ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com as empresas do sector do Turismo
e o Município Terras de Bouro relativo à Retoma
da Atividade Turística no Concelho de Terras
de Bouro;
3ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a celebrar com os Profissionais de Táxi do
Concelho e o Município Terras de Bouro, tendo
por objetivo a colocação de Publicidade Turística
nos Táxis aderentes;
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4ª. Deliberado ratificar o protocolo de colaboração entre o Município de Terras de Bouro, o
Fundo Ambiental, e o ICNE, I.P. para melhoria das
condições de visitação nos cinco Municípios do
Parque Nacional da Peneda-Gerês – Município
de Terras de Bouro;
5ª. Deliberado por maioria com a abstenção
do Sr. Dr. Paulo Sousa ratificar o protocolo celebrado entre o Município de Terras de Bouro
e a Associação Sociocultural e Desportiva
de Valdosende – IPSS relativo às Piscinas de
Paradela – Valdosende quanto à Época Balnear
de 2020;
6ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da Ata da Praça relativa ao arrendamento do Bar do Rio;
7ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir
para ADERE-PG o montante de 25.000,00 € para
comparticipação relativa à realização das edições de 2017 e 2019 da Peneda-Gerês Ultra Trail;
8ª. Deliberado aprovar a proposta e transferir
para ADERE-PG o montante de 15.024,83 €
para comparticipação do Município nos projetos
daquela entidade;
9ª. Deliberado por maioria, com votos contra
dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira aprovar a proposta de parecer
sobre tarifário dos Serviços de Abastecimento,
Saneamento e Resíduos para 2020 nos termos
do parecer da ERSAR;
10ª. Deliberado aprovar a proposta e atribuir um
apoio de 6.000,00 € à Delegação do Gerês da Cruz
Vermelha Portuguesa para reparação de duas
viaturas que sofreram acidentes;
11ª. Deliberado aprovar a proposta e fornecer
materiais até ao montante de 1.771,20 € (IVA
incluído) à Freguesia de Vilar da Veiga para
construção de um muro de suporte no lugar
de Carona.

EDITAL N.º 16/2020 - 03 DE AGOSTO DE 2020
1ª. Deliberado por maioria com o voto contra do
Sr. Vereador Dr. Luís Teixeira ratificar o contrato de comodato celebrado com a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Terras de Bouro relativo à Sala Polivalente;
2ª. Deliberado por unanimidade aprovar a
proposta relativa ao Projeto de Regulamento
Municipal de Concessão de Apoios Sociais aos
Bombeiros Voluntários e aos Socorristas da CVP
de Terras de Bouro;

3ª. Deliberado aprovar o processo de destaque
da parcela de terreno em nome de Romeu José
Afonso Dias;
4ª. Deliberado ratificar a adenda ao protocolo
de Colaboração celebrado com a Gerês Viver
Turismo;
5ª. Deliberado aprovar a proposta de Consolidação de Mobilidade Intercarreiras;
6ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da Ata do Júri do Procedimento
Concursal / um lugar de Assistente Operacional
- Eletricista propondo a respetiva anulação;
7ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura de Procedimento Concursal - Assistente
Operacional - Eletricista;
8ª. Deliberado ratificar a cedência de mobiliário
do Centro Social e Paroquial de Rio Caldo;
9ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de
lugar de estacionamento privativo na Vila do
Gerês por seis meses ao Senhor António Pimenta
Sousa Carvalho.

EDITAL N.º 17/2020 - 13 DE AGOSTO DE 2020
1ª. Deliberado aprovar a proposta referente
à atribuição de Auxílios Económicos – Fichas
de Trabalho Complementares aos Manuais
Escolares no 1º. Ciclo do Ensino Básico;
2ª. Deliberado aprovar a proposta referente
às Refeições e Transportes Escolares do PréEscolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico no ano letivo
de 2020/2021;
3ª. Deliberado transferir o montante de
49.261,96 € + IVA para a União de Freguesias
de Chamoim e Vilar para pavimentações nos
lugares de Pergoim, Bairro e Sequeirós;
4ª. Deliberado atribuir um apoio de 1.250,00 € +
IVA à Junta de Freguesia da Ribeira para limpeza
de caminhos florestais;
5ª. Deliberado atribuir um apoio de 10.000,00 € à
Junta de Freguesia do Campo do Gerês para construção da Capela Mortuária;
6ª. Deliberado transferir o montante de
26.047,53 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Carvalheira para implementação da rede de
saneamento na Rua dos Martingos, Rua Terreiro
da Rez e Estrada Municipal no lugar de Paredes;
7ª. Deliberado atribuir um apoio de 5.000,00 €
à G.D.R.C. Juventude de Valdosende para intervenção que tem vindo a ser realizada na sede
daquela Associação.

EDITAL N.º 18/2020 - 03 DE SETEMBRO DE 2020
1ª. Deliberado transferir o montante de
2.110,00 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Vilar da Veiga para construção de um muro de
suporte à Estrada Municipal de Chã da Ermida;
2ª. Deliberado transferir o montante de
11.900,00 € + IVA para a União de Freguesias
de Chorense e Monte para requalificação da
EB1 do Monte;
3ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura de procedimento concursal para ocupação
de 12 postos de trabalho da Divisão de Obras
Municipais, Águas e Saneamento.

EDITAL N.º 19/2020 - 10 DE SETEMBRO DE 2020
1ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
e atribuir um apoio de 1.563,00 € ao Sr. António
Fernandes Garcia para reparação do veículo de
mobilidade condicionada;
2ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
e atribuir um apoio de 335,93 € ao Sr. João Pedro
Vasconcelos da Silva Pereira para melhoria das
condições habitacionais – Habitação Condigna;
3ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
e atribuir um apoio de 4.551,00 € ao Sr. José
António Cosme Ribeiro para melhoria das condições habitacionais – Habitação Condigna;
•
4ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
e atribuir um apoio de 7.000,00 € à Srª. Maria
da Conceição Leitão Alves da Mota para melhoria das condições habitacionais – Habitação
Condigna;
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5ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
e atribuir um apoio de 7.872,00 € ao Sr. Manuel
José Garcia Vaz para melhoria das condições
habitacionais – Habitação Condigna;

8ª. Deliberado atribuir um apoio um apoio
de 6.500,00 € à Comissão Fabriqueira de
Carvalheira para restauro e conservação da
Capela de Santa Bárbara no lugar de Ervedeiros;

6ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
e atribuir um apoio de 5.781,00 € à Srª. Jacinta
de Fátima Garcias Martins para melhoria das
condições habitacionais – Habitação Condigna;

9ª. Deliberado transferir o montante de
13.500,00 € para a Junta de Freguesia do Campo
do Gerês instalação do ATM;

7ª. Deliberado isentar do pagamento de taxas
o contrato de esvaziamento de fossa celebrado
com o Centro Social e Paroquial de Souto;
8ª. Deliberado aprovar a proposta para regulação do estacionamento na Rua da Forcadela
- Rio Caldo;
9ª. Deliberado iniciar o procedimento administrativo referente à cessação por renúncia
de contrato de arrendamento – renda apoiada
celebrado com Ana Paula Araújo Brando e João
Paulo Pereira Martins;

10ª. Deliberado transferir o montante de
9.064,00 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Gondoriz para colocação de rail´s de protecção
em diversas zonas daquela freguesia;
11ª. Deliberado transferir o montante de
14.951,76 € + IVA para a Junta de Freguesia da
Ribeira para requalificação do espaço envolvente à Casa Mortuária;
12ª. Deliberado transferir o montante de
6.255,45 € + IVA para a Junta de Freguesia de
Souto para calcetamento do caminho no lugar
de Pardieiro;

10ª. Deliberado remeter à assembleia Municipal
a Terceira Revisão aos Documentos Previsionais
para o ano de 2020.

13ª. Deliberado transferir o montante de
3.000,00 € para a Junta de Freguesia de Vilar da
Veiga para limpeza de vários espaços públicos;

EDITAL N.º 20/2020 - 24 DE SETEMBRO DE 2020

14ª. Deliberado ratificar a transferência de
materiais até ao montante de 1.858,80 € para
a Junta de Freguesia de Vilar da Veiga para
construção de um Muro de Suporte no lugar
de Carona;

1ª. Deliberado concordar com a proposta de
Manutenção na Esfera do Município das competências referidas e remeter à assembleia
Municipal;
2ª. Deliberado aprovar a proposta – Condecoração - Atribuição de Medalha de Honra do
Concelho em Ouro ao Sr. Carlos Alberto de Sousa
Rodrigues Pereira;
3ª. Deliberado aprovar a proposta – Condecoração - Atribuição de Medalha de Bons Serviços
a vários trabalhadores que completaram vinte e
cinco anos de serviço;
4ª. Deliberado atribuir o passe escolar ao aluno
José Pedro Pereira da Silva;
5ª. Deliberado ratificar a isenção de taxas de
licenciamento nas obras de ampliação do Centro
Social e Paroquial de Rio Caldo;
6ª. Deliberado atribuir um apoio de 5.781,00 € ao
Centro Social da Paróquia de Souto para pavimentação do parque de estacionamento do Centro de
Atividades Ocupacionais;
7ª. Deliberado atribuir um apoio de 6.516,40 € ao
GDRC Juventude de Valdosende para ampliação
e remodelação da sua sede;

15ª. Deliberado transferir o montante de
1.587,00 € + IVA para a União de Freguesias
de Chamoim e Vilar para remoção de terras e
alargamento de um caminho no lugar de Padrós;
16ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da Eleição dos Presidentes e VicePresidentes das CCDR.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL REUNIU
NO DIA 25 DE SETEMBRO, NA VILA DO
GERÊS
O Auditório Professor Doutor Emídio
Ribeiro, na vila do Gerês, voltou a receber, no dia 25 de setembro, a sessão da
Assembleia Municipal de Terras de Bouro,
nesta que foi a quarta sessão ordinária do
presente ano.
Da ordem de trabalhos constaram os seguintes 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.
2. Análise e votação da Terceira Revisão
aos Documentos Previsionais para o ano
de 2020;
Aprovada por unanimidade;
3. Análise e votação/deliberação da manutenção na esfera do município, das
competências referidas no n.º 1, do artigo
2.º, do DL 57/2019;
Aprovado por maioria, com quatro abstenções do Partido Socialista;
4. Voto de pesar pelo falecimento do
Senhor José Maria Pereira Silva;
Aprovado por maioria, com um voto contra
e uma abstenção;
5. Voto de pesar pelo falecimento do
Senhor António de Brito Martins;
Aprovado por unanimidade;
6. Voto de pesar pelo falecimento do
Senhor Dr. Agostinho Dias de Moura.
Aprovado por unanimidade.
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REPORTAGEM DE TV
BRASILEIRA NO NÚCLEO
MUSEOLÓGICO DE
CAMPO DO GERÊS
A equipa produtora do programa “Cris Pelo Mundo”,
do canal de TV Travel Box Brazil, em parceria com o
Turismo de Portugal e o Turismo Porto e Norte, realizou
no dia 28 de agosto, no Museu Etnográfico de Vilarinho
da Furna, uma sessão de filmagens que serão emitidas
em janeiro de 2021 no referido canal.
O “Cris Pelo Mundo” é um programa de entretenimento,
classificado para todas as idades, transmitido para todo
o Brasil pelo canal de TV Travel Box Brazil Disponível
em 98% do mercado de televisão por assinatura no
Brasil, com 76% da Audiência das classes A e B, 5º lugar
do IBOPE (pesquisa de audiência) com alcance de mais
de 18 milhões de assinantes.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
COMPARTICIPOU FICHAS ESCOLARES
PARA O NOVO ANO LETIVO
Seguindo uma política de apoio à educação escolar e
representando um investimento de aproximadamente
6.000,00 euros, a Câmara Municipal de Terras de Bouro
comparticipou as fichas de trabalho complementares
aos manuais escolares. Neste âmbito 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 2020/2021, os
livros de Fichas de Trabalho complementares, adotados pelo Agrupamento de Escolas, a todos os alunos que
se encontrem a frequentar o 1º ciclo do ensino básico
no concelho de Terras de Bouro, independentemente do
seu escalonamento em termos de Ação Social Escolar.
Devido à situação atual de pandemia que, infelizmente,
vivemos e à necessidade consciente de agirmos em
segurança, todo o material foi entregue nas instalações
escolares e distribuído aos encarregados de educação
nas respetivas reuniões.
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DECORREU A 29 DE JUNHO A
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu a 29 de
junho uma sessão ordinária do Conselho Municipal
de Educação, presidida pela vereadora da Educação,
Dra. Ana Genoveva. Na reunião, para além da aprovação da ata da sessão anterior, foi realizado um ponto
de situação dos projetos educativos em curso, onde a
vereadora enunciou e desenvolveu todas as atividades
que se realizaram de outubro até ao final do ano letivo.
Também foram abordadas as medidas adotadas durante
o período da nova realidade educativa, onde se expôs
todo o trabalho desenvolvido com a comunidade escolar
em período de pandemia. Por último, foi abordada a
questão da planificação do novo ano letivo.
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TER + SUCESSO NO
VERÃO – ENTREGA DE
CERTIFICADO E LIVRO
O projeto “Ter + Sucesso no Verão”, desenvolvido pela
Equipa de Apoio ao Aluno e à Família, terminou com a
entrega de certificados de participação e de um livro,
onde estão compiladas as histórias criativas que cada
ATL escreveu ao longo do verão, bem como várias
ilustrações que as crianças fizeram alusivas às suas
histórias. Ao longo de 10 sessões, foram trabalhadas
várias competências a nível emocional e cognitivo, com
vista à recuperação e consolidação de competências e
aprendizagens essenciais que a modalidade de E@D
não permitiu consolidar.

A mesma salientou a importância deste género de
iniciativas, que convergem com as orientações do
Ministério da Educação para o ano letivo 2020/2021.
Frisou ainda a importância do bem estar emocional
como um dos pilares do sucesso educativo e obviamente, a consolidação de competências chave, tais como a
consciência fonológica, o desenvolvimento da capacidade de atenção/concentração entre outras, que foram
trabalhadas ao longo deste projeto.

As crianças ficaram maravilhadas quando folhearam o livro e perceberam que eram elas os autores e
O encerramento do projeto, contou com a presença da ilustradores!
vereadora da Educação, Dra. Ana Genoveva Araújo, que
fez entrega dos certificados e livros nos vários ATL do
concelho – Moimenta, Rio Caldo, Gerês e Valdosende.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
PREPAROU OS TRANSPORTES ESCOLARES
PARA O INÍCIO DAS AULAS

A Câmara Municipal de Terras de Bouro reuniu com
os motoristas da autarquia, no dia 9 de setembro, no
sentido de precaver e planear as medidas excecionais
definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no que diz
respeito aos transportes escolares.
Nesta reunião, que decorreu nos Paços do Concelho e
onde esteve presente a vereadora da educação, Ana
Genoveva Araújo, e os serviços de educação, foram discutidas e avaliadas as medidas que cada motorista tem de
assegurar com o início do ano letivo, bem como os cuidados a que cada viatura de transporte está sujeita. Assim,
foi acautelada a etiqueta respiratória, a higienização
obrigatória das mãos, o cumprimento do intervalo e da
distância de segurança entre passageiros, a utilização
de máscara no transporte, a disponibilização de solução
antissética à base de álcool à entrada e saída da viatura e
a descontaminação da viatura após cada viagem.
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CRIANÇAS DAS OFICINAS DE TRABALHOS
DE VERÃO VISITARAM EXPOSIÇÃO NA
BASÍLICA DE S. BENTO DA PORTA ABERTA
Nos dias 1 e 2 de setembro as crianças que frequentaram as Oficinas de Trabalhos de
Verão, no caso, de Moimenta, Rio Caldo e vila do Gerês, promovidas pelo Município
de Terras de Bouro e no âmbito do Projeto PNPG GO, visitaram uma exposição que a
Irmandade de S. Bento da Porta Aberta apoiou e acolheu, tendo a mesma o objetivo
de sensibilização através mensagens e desenhos elaborados pelos meninos com
referências ao difícil período que vivemos tão condicionados pela COVID 19.
As crianças do ATL de Moimenta (oficinas de verão) efetuaram trabalhos gráficos
elucidativos e representativos da sua vontade de que, com saúde e perseverança,
ultrapassemos a epidemia que tanto nos preocupa.
A mostra mereceu as palavras de agradecimento da Dr.ª Ana Genoveva Araújo, que
aproveitou para comunicar em nome de todo o executivo municipal a importância
desta parceria que se tem vindo a estabelecer há vários anos com a Irmandade.
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ENCERRAMENTO DAS OFICINAS
DE TRABALHOS DE VERÃO 2020
REALIZADAS NO ÂMBITO DO
PROJETO EDUCATIVO PNPG GO

Em março de 2020, quando o país se viu forçado a encerrar as escolas devido à pandemia provocada pela
COVID-19, o Projeto Educativo PNPG GO, financiado
pelo POSEUR e promovido pelo Município de Terras de
Bouro, prosseguiu com várias atividades desenvolvidas
com as crianças.
Com a salvaguarda das regras de segurança, foram
retomadas as idas semanais à piscina, e ao rio, passeios
de barco na Albufeira da Caniçada, trilhos pedestres,
caminhadas e piquenique na floresta de Santa Isabel
do Monte, visitas ao Núcleo Museológico e à Porta
do PNPG, no Campo do Gerês e visita à exposição de
trabalhos realizados pelas crianças na Basílica de São
Bento da Porta Aberta.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
VISITOU TERRAS DE BOURO

Por último, o Presidente da Câmara Municipal reivindicou ainda, a requalificação da extensão do Centro
de Saúde em Rio Caldo e a criação de uma Unidade de
Cuidados Continuados no Centro de Saúde em Terras de
Bouro, mais concretamente na ala que foi anteriormente
A convite da administração da empresa “Águas do Gerês”, utilizada pelo Lar da Cruz Vermelha Portuguesa.
o Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda
Sales, visitou Terras de Bouro no dia 27 de agosto, sendo
recebido na vila do Gerês.
O Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro
agradeceu igualmente a presença do Dr. António Lacerda
Sales, tendo ainda oportunidade de referir ao secretário
de estado o plano de intervenções previsto para a vila do
Gerês. O Presidente da Câmara Municipal deixou também uma palavra de reconhecimento e agradecimento à
empresa das “Águas do Gerês” pela sua importância para
o concelho de Terras de Bouro, nomeadamente, a sua
dinâmica empresarial e papel social para que a economia
de Terras de Bouro em geral e do Gerês em particular.

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TERRAS
DE BOURO

Horários/Local do Gabinete de Apoio à Vítima
de Violência Doméstica:
Segundas – feira | 10h00 – 16h00

No âmbito do Projeto Chega Mais foi criado um Gabinete
de Apoio à Vítima de Violência Doméstica com área de
atuação no concelho de Terras de Bouro, com sede no
edifício dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.
Devido a situação atual relacionada com o covid-19 é solicitado que seja efetuado previamente um telefonema
para agendamento do dia e hora do atendimento.

Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro
Av. dos Bombeiros Voluntários, 21
4840-100 Terras de Bouro
Contactos da Equipa Projeto Chega Mais:
Telemóveis: 933 588 520 | 963 667 175
monicasousa@sopro.org.pt
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REUNIÃO DE TRABALHO COM O DIRETOR
DISTRITAL DE BRAGA DA SEGURANÇA SOCIAL

No dia 23 de setembro decorreu nos Paços do Concelho uma sessão de trabalho com
as IPSS´s concelhias e que contou com a presença do Diretor do Centro Distrital de
Braga da Segurança Social, Dr. João Ferreira.
Atendendo ao atual contexto de pandemia provocada pela COVID-19 e aos desafios
colocados às instituições que dinamizam respostas sociais, pretendeu-se com esta
reunião abordar o trabalho e respostas implementadas e planeadas no concelho e
ainda definir estratégias conjuntas de intervenção. Num período em que os desafios
colocados às instituições que dinamizam respostas sociais, nomeadamente, ERPI,
são acentuados, foi e é do entendimento que é de fundamental importância uma
articulação estreita e concertada entre todas as entidades com responsabilidades
nesta área, no sentido de se agir na prevenção e na mitigação dos riscos ou problemas
de contágio e propagação da COVID-19.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

BRIGADA DE COMBATE
A INCÊNDIOS NA VILA
DO GERÊS
No dia 5 de agosto, o presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo, e o vereador da proteção civil do Município
de Terras de Bouro, Adelino Cunha, acompanhado pelo
CODIS, Hermenegildo Abreu e o segundo CODIS de
Braga, Rui Costa e com o comandante dos Bombeiros
Voluntários de Terras de Bouro, José Amaro, visitaram
a brigada de combate a incêndios que esteve afeta ao
Plano Operacional Nacional do Gerês (PONG), na vila
do Gerês.
O município agradece aos Bombeiros Voluntários de
Terras de Bouro, bem como a todas as equipas que fizeram parte das brigadas de combate a incêndios.
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TERRAS DE BOURO
ENTRE OS PREÇOS DE
CONSUMO DE ÁGUA
MAIS BARATOS DO PAÍS
Segundo informação avançada pela ERSAR, entidade
nacional reguladora dos serviços de água, Terras de
Bouro apresenta o segundo valor de pagamento de
fornecimento de água da rede pública mais barato do
país. Apesar das orientações da ERSAR que obrigou os
municípios a refletir os custos da exploração da água,
saneamento e resíduos sólidos urbanos na fatura cobrada aos cidadãos, a Câmara Municipal tem procurado não
sobrecarregar os consumidores com custos demasiados
elevados no que ao consumo de água diz respeito.
Apesar disso, a autarquia tem em marcha uma política
de forte investimento na melhoria do abastecimento de
água e saneamento básico.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Terras de Bouro
tem efetuado inúmeras intervenções em todo o concelho com o objetivo de resolver o problema das falhas
pontuais no abastecimento de água (com a colocação
de novos e maiores reservatórios), procedeu ao reforço
do número de contentores e ecopontos para a recolha
de lixo em todo o território, reforçou a capacidade de
reserva de água para consumo com a instalação de novos
reservatórios em diversas freguesias e tem em marcha
a manutenção e impermeabilização de reservatórios
que apresentavam várias lacunas em termos de higiene
e segurança.
A Câmara Municipal está consciente que ainda existem
algumas lacunas por resolver no que diz respeito ao
abastecimento de água e saneamento. No entanto, fica
o nosso compromisso de continuar a intervir na rede
pública de água e saneamento para garantir uma maior
qualidade do serviço prestado aos Terrabourenses.
https://expresso.pt/sociedade/2020-08-18-Dos-25-concelhos-com-o-abastecimento-de-agua-mais-caro-do-pais-24-estao-a-cargo-de-empresas-privadas
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TERRAS DE BOURO EM
DESTAQUE NA TVI

O nosso concelho mereceu a 19 de agosto um destaque
assinalável no programa “Você na TV”, espaço televisivo
da TVI. Com variados momentos de reportagem em direto, desde a vila do Gerês e do Santuário de S. Bento da
Porta Aberta, foram realizadas diversas entrevistas onde
o turismo e as nossas belezas naturais se apresentaram
ao melhor nível, tendo sido feita, desta forma, uma divulgação muito importante num dos programas com maior
audiência em Portugal.
A vereadora do Município de Terra de Bouro, Dr.ª Ana
Genoveva, esteve presente na iniciativa, agradecendo
esta oportunidade de promoção das qualidades do nosso território e realçou o dinamismo do programa, o que
provocou nos participantes grande envolvimento. Aliás,
esta emissão diária da TVI é precisamente caracterizada,
para além das reportagens, pelos sentimentos de afeto,
cumplicidade e encantamento.
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CONSULTAR OS HORÁRIOS EM:

www.verdeminhotransportes.com

REDE DE TRANSPORTES A
FUNCIONAR EM PLENO

O Município de Terras de Bouro informou que a rede de
transportes públicos está de novo operacional na sua
totalidade, conforme o período antes da pandemia. A
câmara municipal suportou na íntegra os custos com
a rede essencial de transporte durante o período de
estado de emergência, fase que, como todos sabem, os
transportes estiveram altamente condicionados e a
funcionar de forma muito reduzida. Tratou-se de um
esforço considerável de todas as partes envolvidas no
sentido de assegurar níveis mínimos de mobilidade às
populações, sem serem postas em causa as condições
sanitárias, permitindo o uso de transporte público de
passageiros em segurança em fase de pico de pandemia.

www.ehgeres.pt
www.transdev.pt

Recorde-se também que entre os meses de abril a junho
a Rede funcionou de forma totalmente gratuita, tendo
sido esta despesa integralmente assegurada pelos
Municípios.
Assim e a partir do dia 17 de setembro e através de um
esforço negocial, os custos da rede de transportes em
vigor foram em grande parte suportados pela autarquia,
de modo a que cada terrabourense pudesse ter uma
oferta de transportes mais alargado em função das suas
necessidades.

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO CRIOU O
REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOIO
À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE HABITAÇÃO CONDIGNA

O Município de Terras de Bouro, ciente de que o direito
à habitação é um direito fundamental e considerando
que todas as pessoas carecem de um local adequado que
garanta condições e qualidade de vida, de saúde e bem estar, decidiu criar o Regulamento Municipal de Concessão
de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade —
Habitação Condigna.

vivem sem as condições básicas e que não dispõem de
capacidade financeira para suportar o custo do acesso
a uma habitação adequada. Assim, este Regulamento
prevê a concessão de apoio à melhoria das condições de
habitabilidade e apoio ao arrendamento de habitação
permanente dos munícipes que, por razões de natureza
socioeconómica, não conseguem garantir as necessárias
condições de salubridade e conforto nos imóveis ou
Com este Regulamento, o Município pretende promo- frações em que vivem ou suportar o pagamento de uma
ver medidas ao nível habitacional para pessoas que renda habitacional.
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ARRANJO URBANÍSTICO
DOS JARDINS DA VILA
DO GERÊS

O Município de Terras de Bouro procedeu à reabilitação dos jardins e espaços verdes no coração da Vila do
Gerês, desde a rotunda à entrada da vila termal até
à Colunata, sendo este um espaço propício a práticas
de visitação e repouso. Esta iniciativa proporciona a
toda a população uma envolvente natural mais bela e
agradável à sua vivência.
A Vila do Gerês sendo um local turístico, com centenas
de anos de história no turismo de saúde, com milhares
de visitantes ao longo do ano, beneficia assim de uma
maior dignidade, maior capacidade de acolhimento e
embelezamento, proporcionado pelos diversos arranjos de flores e detalhes minuciosamente pensados e
enquadrados nas características locais.
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LIMPEZA DA ESTRADA DE BUFE / VILARINHO DA FURNA

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

42 | TERRAS DE BOURO

PAVIMENTAÇÃO EM CARVALHEIRA
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PAVIMENTAÇÃO EM CHAMOIM
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ARRANJO URBANÍSTICO EM BRUFE
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ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO ENVOLVENTE À CAPELA MORTUÁRIA DA RIBEIRA

ALARGAMENTO DO CAMINHO DE PADRÓS

COLOCAÇÃO DE RAILS NA ESTRADA DE GONDORIZ

Endereço
Avenida Dr. Paulo Marcelino, 1º andar
4840 - 100 Terras de Bouro

Coordenadas
GEO: 41.718902, -8.308347
GPS: 41° 43' 8.0472" N, 8° 18' 30.0492" W

Horário
Segunda a sexta-feira: 8h30 - 16h30

Contactos
E correio.tbouro@julgadosdepaz.mj.pt
T 253 350 060
F 253 350 068

O que são os Julgados de Paz?
Os Julgados de Paz são tribunais incomuns dotados de características de funcionamento e organização próprias que, na era atual, se
encontram em funcionamento desde 2002 e que foram criados na
base da Lei n.º 78/2001, de 13 de julho, a qual conheceu a primeira
alteração por via da Lei n.º 54/2013, de 31 de julho. E, isto, na decorrência do Art.º 209 da Constituição.

Que litígios podem ser resolvidos nos Julgados de Paz?
Os Julgados de Paz são competentes para resolver causas comuns
de natureza cível, cujo valor não exceda os €15.000 (excluindo as
que envolvam matérias de Direito da Família, Direito das Sucessões
e Direito do Trabalho), nomeadamente, as seguintes: entrega de coisas móveis; direitos e deveres dos condóminos; passagem forçada
momentânea, escoamento natural de águas, obras defensivas das
águas, abertura de janelas, portas, varandas e obras semelhantes;
posse, usucapião e acessão; arrendamento urbano, excetuando o
despejo; responsabilidade civil, contratual e extracontratual; incumprimento de contratos e obrigações; pedidos de indemnização cível
em virtude da prática de crime, quando não haja sido apresentada
queixa ou havendo lugar a desistência de queixa, emergentes de
crimes de ofensas corporais simples, difamação, dano simples,
furto simples, injúrias, alteração de marcos, burla para obtenção
de alimentos, bebidas ou serviços.

Como funcionam os Julgados de Paz?
1. O processo nos julgados de paz inicia-se pela apresentação do
requerimento na secretaria do julgado de paz, verbalmente ou por
escrito, e pode ser apresentado pelo próprio demandante ou por
procurador com procuração forense com poderes gerais.
2. Citação do demandado e convite para resolver o litígio através
da mediação.
3. Se o processo for resolvido na base da mediação, termina com a
homologação do acordo, por sentença do Juiz de Paz.
4. Se o processo não for resolvido na base da mediação, o mesmo é
concluído com a intervenção do juiz de paz por uma de duas vias:
• Conciliação, em momento prévio ao julgamento e consequente
sentença de homologação.
• Sentença, em sede de audiência de julgamento.

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

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