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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
Dirijo-me a vós com um cumprimento amigo e que a
nossa vontade de a todos chegar com o nosso empenho
e dedicação deixe na vida de cada um e no seu dia-a-dia
uma marca indelével de melhoria. Só a perspetiva de
um futuro que se quer fundamentado e sustentável
nos permite trabalhar para conseguir satisfazer as
carências que ainda se apresentam.
Nesse sentido, é a nossa ação diária que permitirá
sempre procurar o melhor para todos e assim estar
continuamente junto de quem mais precisa. O dinamismo que pretendemos no desenvolvimento de Terras de
Bouro é algo que nos move, desde sempre, respeitando,
ao mesmo tempo, os objetivos delineados.
A nossa intenção de melhorar o presente, estabelecendo assim as bases de um futuro melhor, leva-nos a
concretizar as nossas ações. Por isso e fruto de muito
trabalho, iniciaram-se, por exemplo e entre outras, as
obras do Parque Verde da vila de Terras de Bouro, a
construção do açude no Rio Homem e a requalificação
da Avenida 20 de Junho na vila do Gerês, intervenções
funcionais e com alterações paisagísticas fundamentais para o nosso território.

A Educação, o Desporto, a Cultura, o Turismo e a Ação
Social fazem também parte das nossas prioridades
e, por isso, comparticipamos as fichas e manuais escolares dos nossos alunos, acolhemos as Jornadas
Interconcelhias das Bibliotecas Escolares, promovemos o Torneio Concelhio de Futsal, o Encontro Sénior
e as Festas Concelhias, participamos em eventos de
promoção turística como o que ocorreu no Aeroporto
Sá Carneiro. De igual modo, procedemos a impermeabilização de reservatórios de água contribuindo, assim,
para melhoria da qualidade de água que chega a todos
os Terrabourenses. É nossa perspectiva que o investimento nestas áreas e no bem-estar social concederão
às futuras gerações o nível que todos pretendemos.
Assim prosseguimos, decididos e com empenho na
resolução das inquietações dos terrabourenses, para
que as soluções surjam e satisfaçam as necessidades
de cada um!
Um forte abraço a todas e a todos!
Manuel Tibo
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Centro de Saúde

Edifícios Sol Nascente

Bombeiros Voluntários

ASSINATURA DO CONTRATO
DE CONSTRUÇÃO DO
PARQUE VERDE URBANO
DE MOIMENTA

Decorreu no dia 24 de setembro, nos Paços do Concelho,
entre o Município de Terras de Bouro e a empresa
Alexandre Barbosa Borges, S.A. (ABB), a cerimónia
oficial de assinatura do contrato de execução da empreitada de construção do Parque da Vila na sede do
concelho.

BOLETIM MUNICIPAL 3º TRIM 2019 | 5

Na presença dos responsáveis das entidades referidas, o Presidente da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo e do Eng. Paulo Renato Brandão Ferreira,
na qualidade de representante legal da empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A., teve
assim lugar este momento que permitirá um investimento na ordem dos 526.053,79 €
(quinhentos e vinte e seis mil, cinquenta e três euros e setenta e nove cêntimos), com
um prazo de execução global da empreitada de 150 dias.
A intervenção irá permitir a requalificação paisagística de uma área natural em
duas encostas e a requalificação do edifício existente que dá apoio ao centro escolar. A empreitada envolve a recuperação de uma área natural constituída por dois
vales e uma ribeira, a requalificação de passeios e ligações pedonais adjacentes com
percursos em saibro e percursos em calçada à portuguesa e à fiada em granito cinza,
a reconstituição de pavimentos em betuminoso, guias de segurança, recuperação e
construção de muros de pedra, recuperação de ponte em pedra, construção de plataforma, passadiços e escada em madeira, ponte em madeira, tratamento de espaços
verdes com revestimento vegetal, plantações e sementeiras, instalação de bancos em
granito e painel informativo, papeleiras e ainda a edificação de um relvado sintético
na área de recreio.
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ASSINATURA DO CONTRATO
DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE
NO RIO HOMEM
Decorreu no dia 3 de setembro, nos Paços do Concelho,
entre o Município de Terras de Bouro e a empresa José
Firmino da Silva Ferreira, Ldª, a cerimónia oficial de
assinatura do contrato de execução da empreitada de
construção de um açude amovível no Rio Homem.
Na presença dos responsáveis máximos das entidades referidas, Presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, Manuel Tibo e de José Firmino da Silva
Ferreira na qualidade de sócio gerente da Firma José
Firmino da Silva Ferreira, Ldª, teve assim lugar este
momento que permitirá um investimento na ordem dos
144 369,55 euros, com um prazo de execução global da
empreitada de 120 dias.

A intervenção, que decorrerá no troço Gondoriz/
Moimenta, irá permitir a criação de um “espelho de
água” que, para além da natural requalificação desta
zona, permitirá também o acesso a uma reserva de
água para combate a incêndios, especialmente na
época de verão.
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ASSINATURA DO CONTRATO
DE REQUALIFICAÇÃO DA
AVENIDA 20 DE JUNHO NA
VILA DO GERÊS
Decorreu no dia 16 de julho, nos Paços do Concelho,
entre o Município de Terras de Bouro e a empresa
Marijobel, Ldª, a cerimónia oficial de assinatura do
contrato de execução da empreitada de “Requalificação
da Avenida 20 de Junho” na vila do Gerês.
Na presença dos responsáveis máximos das entidades
referidas, Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, Manuel Tibo e do Sr. Artur da Silva Ribeiro, sócio
gerente da Firma Marijobel, Ldª, teve assim lugar este
momento que permitirá um investimento na ordem dos
196.486,01 euros, com um prazo de execução global da
empreitada de 90 dias.

A intervenção irá permitir a criação de bolsas de estacionamento, novos passeios e aplicação de mobiliário
urbano, nova iluminação e arborização, assim como
uma adequada sinalização rodoviária e pavimentação
renovada , situações que permitirão usufruir de toda a
zona envolvente com uma qualidade melhorada.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

MINISTRO DO AMBIENTE E
DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
VISITOU TERRAS DE BOURO

O Ministro do Ambiente e da Transição Energética,
Eng.º João Pedro Matos Fernandes, esteve em Terras
de Bouro no dia 6 de julho para assistir à apresentação
do Plano-Piloto do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
O Centro de Interpretação Ambiental do Vidoeiro,
na vila do Gerês, foi o palco inicial desta jornada, seguindo-se um périplo pela Mata de Albergaria, onde
foi possível observar os trabalhos que têm em vista a
requalificação e melhoria desta via.
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INTERVENÇÃO NA
ESTRADA DA JUNCEDA
O Município de Terras de Bouro, em colaboração com o
Instituto de Conservação da Natureza, procedeu a uma
importante intervenção na estrada da Junceda.
As obras de beneficiação da via tiveram por objetivo
melhorar a fluidez de circulação de viaturas de emergência e socorro em caso de necessidade de salvamento
na área abrangida e possibilitar o acesso ao miradouro
da Junceda.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO ORGANIZOU
ENCONTRO SÉNIOR 2019
No dia 25 de setembro decorreu na Quinta da Malafaia
mais um Encontro Anual Sénior de Terras de Bouro.
Os terrabourenses, com mais de 60 anos de idade e
respetivos acompanhantes, participaram assim neste
convívio anual que procurou proporcionar momentos
de convívio, de conhecimento, de partilha e de boa
disposição a todos os participantes. Foi, acima de tudo,
um acontecimento que pretendeu valorizar o trabalho
das pessoas mais idosas em prol da comunidade e do
próprio concelho terrabourense.
A organização deste encontro foi, como é hábito, da
responsabilidade do Município de Terras de Bouro
que deixa, igualmente, uma palavra de agradecimento
ao Arciprestado de Terras de Bouro pela presença e
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disponibilidade na celebração da Eucaristia que muito
honrou o evento, aos Presidentes de Junta de Freguesia
e aos Centros Sociais pela mobilização dos participantes, aos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e às
Delegações da Cruz Vermelha de Rio Caldo, do Gerês e
de Terras de Bouro.

12 | TERRAS DE BOURO

TERRAS DE BOURO É TURISMO

INAUGURAÇÃO DA TELA PROMOCIONAL
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
NO AEROPORTO SÁ CARNEIRO
No dia 12 de julho, uma comitiva de autarcas e empresários turísticos de Terras de Bouro deslocou-se ao
Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, para assistir e participar no evento de inauguração da tela promocional do
Parque Nacional da Peneda-Gerês
O ato ficou marcado pela intervenções do Presidente
do Porto e Norte e dos Presidentes dos Municípios do
PNPG, além do diretor do aeroporto.
O Município de Terras de Bouro, para além de material
turístico promocional do concelho, apresentou também o doce “Beneditinos de S. Bento,” que esteve na
final distrital de Braga das 7 Maravilhas dos Doces de
Portugal e os pastéis de Sta. Eufémia.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO DISPONIBILIZOU
MATERIAL DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA
O concelho de Terras de Bouro é um território que pelas
suas riquezas naturais e culturais atrai, todos os anos,
milhares de visitantes. Ciente da importância que o
setor do turismo tem para a nossa Terra, a Câmara
Municipal de Terras de Bouro tem em curso várias
medidas para requalificar e beneficiar toda a oferta
turística.
É de extrema importância que todos os agentes turísticos concelhios possam estar dotados de material de
promoção turística para de forma concertada informar
e encaminhar quem nos visita da melhor forma na
época de maior fluxo turístico.

Neste sentido, a Câmara Municipal disponibilizou aos
empresários do ramo turístico de forma gratuita o
Roteiro Turístico de Terras de Bouro, a Agenda Cultural
de Verão e o Mapa Turístico.
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PENEDA-GERÊS COMPETITUR - MENÇÃO
HONROSA NOS PRÉMIOS EUROPEAN
ENTERPRISE PROMOTION AWARDS 2019

O projeto “Peneda-Gerês CompetiTUR” (NORTE-02-0853-FEDER-000029) foi
galardoado na sessão nacional dos European Enterprise Promotion Awards 2019,
tendo sido reconhecido pelo IAPMEI entre os melhores projetos na categoria
"Desenvolvimento do ambiente empresarial".
O projeto resultou de uma parceria entre a ADERE-PG (Associação de
Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês), a ESDL/
IPVC (Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo) e a ACIBTM/INCUBO (Associação Centro de Incubação de Base
Tecnológica do Minho/ Incubadora de Iniciativas empresariais Inovadoras).
Ao longo de 28 meses, o “Peneda-Gerês CompetiTUR” envolveu mais de 70 empresas
do setor do turismo numa estratégia de cooperação empresarial, focada na qualificação e promoção da rede de oferta turística “walk friendly”, abrindo portas para a
estruturação do “walking” como um produto de excelência no Parque Nacional da
Peneda-Gerês, Norte de Portugal.
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29 DIAS COM EVENTOS
NA VILA DO GERÊS E NA
VILA DE TERRAS DE BOURO
De 12 de julho a 13 de setembro foram 29 dias com
eventos no Gerês, todos de acesso gratuito para turistas e população local. Uma programação cultural que
complementou a oferta turística do concelho de Terras
de Bouro.

Tal como em anos anteriores, a diversidade de expressões artísticas foi notória, sendo uma das interessantes
características do conjunto de eventos. A saber, teatro,
feiras de artesanato, stand-up comedy, folclore e muitos
concertos com artistas e bandas de diferentes estilos
musicais, como rock, pop, folk e popular. A maioria dos
eventos teve lugar na Vila do Gerês, contudo realizaram-se também atuações em Terras de Bouro e na Marina de
Rio Caldo. A programação cultural foi da responsabilidade da associação empresarial Gerês Viver Turismo, com o
apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro.

16 | TERRAS DE BOURO

TERRAS DE BOURO É CULTURA

FESTAS CONCELHIAS
EM HONRA DE S. BRÁS
O Município de Terras de Bouro promoveu, no primeiro fim-de-semana de agosto, mais uma edição das
Festas Concelhias em honra de S. Brás. Terras de Bouro
‘encheu’ para celebrar as "Festas Concelhias" que contaram com um programa festivo cheio de animação e
entretenimento. O inúmero público presente vibrou
com as arruadas e a tradicional animação de rua, os
desfiles dos grupos folclóricos de Newark (EUA), do
Vale do Homem (Vila Verde), da Balança (T. Bouro),
de Valdosende (T. Bouro), de Valdreu (Vila Verde) e de
Azias (Ponte da Barca) que participaram no Festival
Folclórico Concelhio. Destaque ainda para as “rodas”
compostas por grupos de concertinas que animaram
as ruas, as bandas filarmónicas de Carvalheira e de S.
João da Madeira, os grupos musicais DAMA e ANJOS, o
humorista Herman José, o cantor local Hélder Baptista,
o Cortejo Etnográfico, a tradicional corrida de cavalos,
as noites da juventude, a feira franca, as importantes
cerimónias religiosas e o fogo-de-artifício.
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Mais uma vez Terras de Bouro assistiu ao feliz reencontro dos emigrantes, migrantes, residentes e de todos
os que nos quiseram visitar ao longo destes dias de
partilha e de animação popular.
O município também aproveita para agradecer a todos os expositores que se deslocaram ao concelho, às
associações, instituições e juntas de freguesia que
participaram no cortejo, à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários, à Protecção Civil, à Cruz
Vermelha, à Guarda Nacional Republicana e aos patrocinadores oficias (INTERMARCHÉ, Caixa Agrícola
e Águas do Fastio) que contribuiriam para o sucesso
destas festividades.
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CORTEJO ETNOGRÁFICO DE
TERRAS DE BOURO ABRILHANTOU
AS FESTAS CONCELHIAS EM HONRA
DE S. BRÁS

O Cortejo Etnográfico das Freguesias e Coletividades
de Terras de Bouro, realizado no âmbito das Festas
Concelhias em Honra de S. Brás, refletiu a identidade
cultural e patrimonial das freguesias do concelho num
percurso realizado no centro da vila de Terras de Bouro
e marcado por muita animação e alegria, onde muitas
pessoas provindas de praticamente todas as freguesias
apresentaram os usos e os costumes mais genuínos
desta Terra, promovendo e divulgando a cultura poA avaliação da melhor representação ficou a cargo de
pular e etnográfica.
um júri composto por três elementos que avaliaram a
originalidade, a identidade cultural, a interação com
Além da sonoridade característica das nossas aldeias, a
o público, a criatividade, a sátira, a decoração da viacargo da Charanga de Vilar da Veiga, desfilaram pelas
tura e o número de elementos. A Junta de Freguesia
ruas "episódios da ruralidade" como a prática da pasde Gondoriz com o tema “O Vinho” ficou em 1º lugar,
torícia, o ciclo do pão, do linho e do vinho, a agricultura
tendo a Associação “SANIGAV” / Junta de Freguesia da
tradicional, o gado, para além da componente desporBalança ficado em 2º lugar com o tema “O Casamento” e
tiva local e o património religioso, histórico e cultural
a Junta de Freguesia de Carvalheira com o 3º lugar com
das freguesias, entre outros. A riqueza gastronómica
a representação do “Transporte do Bom Jesus da Mós”.
do concelho também marcou presença com a oferta aos
participantes de iguarias antigamente confecionadas
Todos os responsáveis por cada manifestação alegórica
aquando das atividades agrícolas.
deram azo à imaginação e criatividade, mostrando aos
locais e visitantes as tradições emblemáticas dos aglomerados rurais, oferecendo um misto de genuinidade
e voluntarismo nas respetivas recriações.
Centenas de pessoas foram ao longo dos últimos meses
mobilizadas para construir e ornamentar os carros alegóricos, dando corpo a um cortejo onde a criatividade e
a inovação no tratamento dos temas apresentados surpreenderam o numeroso público que marcou presença.
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EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 157
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

3º TRIMESTRE 2019

1ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao
Torneio Concelhio de Futsal;

8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.500,00 € à Freguesia de Vilar da
Veiga para realização das tradicionais festividades em comemoração da elevação do Gerês à
categoria de Vila;

2ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com as empresas de transportes colectivos de passageiros a operar no território municipal com vista à operacionalidade do PART;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 3.465,00 € + IVA à Junta de
Freguesia da Ribeira para reparação do Caminho
do Calvário – Lodeiro;

3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
no montante de 1.750,00 € à Associação de
Tocadores Entre Pontes para realização do tradicional encontro de concertinas;

10. Deliberado transferir o montante de
17.595,80 € + IVA à União de Freguesias de
Chorense e Monte para fazer face aos encargos
com o alargamento do Caminho de Real;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 400,00 € à Comissão de Festas
da Senhora do Livramento para realização das
tradicionais festividades;

11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.000,00 € à Junta de Freguesia
de Vilar da Veiga para fazer face aos encargos
com a abertura do Posto de Turismo da Ermida;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 400,00 € à Comissão de Festas em
Honra de Santa Marinha – Ermida para realização das tradicionais festividades;

12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 3.600,00 € à Junta de Freguesia de
Valdosende para fazer face aos encargos com o
funcionamento de Turismo;

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 400,00 € à Comissão de Festas em
Honra de Santa Marinha – Chorense para realização das tradicionais festividades;

13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 2.600,00 € à Junta de Freguesia de
Valdosende para fazer face aos encargos assumidos com a limpeza da estrada municipal entre os
lugares de Chamadouro e Vilarinho.

EDITAL N.º 14/2019 - 03 DE JULHO DE 2019

7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 400,00 € à Freguesia de Covide
para realização das tradicionais festividades em
Honra de Santa Eufémia;

EDITAL N.º 15/2019 - 24 DE JULHO DE 2019
1ª. Deliberado ratificar a transferência de verba
para a Junta de Freguesia de Valdosende para
fazer face aos encargos suportados com o alargamento do caminho junto ao Grupo Desportivo;
2ª. Deliberado ratificar a atribuição do apoio
financeiro para a Junta de Freguesia do Campo
para conclusão das obras de construção do armazém daquela Junta de Freguesia;
3ª. Deliberado aprovar a proposta para atribuição de um apoio à Associação Desportiva
Warrior Proposal consubstanciado no pagamento das inscrições dos atletas federadas,
a exemplo do praticado noutras modalidades
desportivas, nomeadamente no futebol;
4ª. Deliberado concordar com a proposta referente ao pedido de apoio do J.I. de Carvalheira
para pagamento da inscrição no Programa
Eco-Escolas;
5ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da ata da praça de concessão do Bar
do Rio Homem;
6ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal da ata da praça para alienação de
viaturas em estado de sucata;

TERRAS DE BOURO

7ª. Deliberado ratificar a redução de preços
atribuída à Associação de Pais e Amigos das
Crianças Inadaptadas – ACAPI, IPSS, relativa a
viagem na embarcação;
8ª. Deliberado ratificar a adenda ao Protocolo
de Instalação dos Espaços Cidadão celebrada
com AMA, IP;
9ª. Deliberado aprovar a proposta para aprovação final o Regulamento para atribuição de
Transportes Escolares do Município de Terras
de Bouro e remeter à Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 16/2019 - 01 DE AGOSTO DE 2019
1ª. Por votação nominal e maioria com os votos contra do Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira deliberado atualizar os
Tarifários Aplicáveis aos Utilizadores Finais
dos Serviços de Abastecimento Público de Água,
de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão
de Resíduos Urbanos;
2ª. Deliberado aprovar a proposta para abertura de Procedimento Concursal Comum para
Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por tempo Indeterminado para um posto de
Trabalho de Assistente Operacional;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 250,00 € aos alunos do Jardim de
Infância de Rio Caldo para uma visita ao Zoo
Marino no Algarve;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro no
montante de 1.500,00 € ao Conselho de Baldios
do Lugar do Assento - Valdosende.

EDITAL N.º 17/2019 - 14 DE AGOSTO DE 2019
1ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao
Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos
Transportes Públicos (PART);
2ª. Deliberado ratificar a proposta referente ao
pedido de apoio financeiro à Junta de Freguesia
de Valdosende para fazer face aos encargos com
a limpeza de caminhos;
3ª. Deliberado aprovar o pedido de isenção apresentado pela Srª. Ivone Manuela Pires Rebelo
para pagamento da despesa com ATL de Verão
da sua Filha Beatriz.

EDITAL N.º 18/2019 - 29 DE AGOSTO DE 2019

EDITAL N.º 19/2019 - 12 DE SETEMBRO DE 2019

1ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Descentralização de Competências no
Domínio da Educação e submetê-la à apreciação
e votação da Assembleia Municipal;

1ª. Deliberado aprovar a proposta referente
às Refeições e Transportes Escolares do PréEscolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico;

2ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Descentralização de Competências no
Domínio da Saúde e submetê-la à apreciação e
votação da Assembleia Municipal;
3ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Descentralização de Competências no
Domínio das Vias de Comunicação e submetê-la
à apreciação e votação da Assembleia Municipal;
4ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Descentralização de Competências no
Domínio da Justiça e submetê-la à apreciação e
votação da Assembleia Municipal;
5ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Descentralização de Competências no
Domínio da Habitação e submetê-la à apreciação
e votação da Assembleia Municipal;
6ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Descentralização de Competências
no Domínio do Estacionamento Público e submetê-la à apreciação e votação da Assembleia
Municipal;
7ª. Deliberado aprovar a proposta para atribuição de auxílios económicos – fichas de trabalho
complementares aos manuais escolares no 1º.
Ciclo do Ensino Básico;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
15.000,00 € à Paróquia de S. João da Balança
para fazer face aos encargos com as obras de
recuperação e restauro do interior da Igreja
Paroquial;
9ª. Deliberado deferir o pedido de concessão
de dois lugares de estacionamento na Vila do
Gerês por seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2019) à Firma Geresmont - Desporto
Aventura, Ldª.;
10ª. Deliberado concordar com a proposta referente ao pedido de reconhecimento de interesse
público apresentado pela Firma Luís Miguel e
Filipa Miguel. Ldª. e submetê-la à apreciação e
votação da Assembleia Municipal.

2ª. Deliberado aprovar a proposta referente
ao apoio às Coletividades Desportivas – Época
2019-2020;
3ª. Deliberado aprovar a redução de taxas relativa
ao processo de obras apresentado pelo Sr. Alberto
Carlos da Silva Rodrigues Pereira;
4ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal o pedido de Prescrição de Dívidas
apresentado pelo Srª. Judite da Conceição
Esteves Rodrigues e deliberado remeter à
Assembleia Municipal;
5ª. Foi dado conhecimento ao Executivo
Municipal o Relatório Semestral – Revisor
Oficial de Contas – 1º. Semestre de 2019 e deliberado remeter à Assembleia Municipal.

EDITAL N.º 20/2019 - 26 DE SETEMBRO DE 2019
1ª. Deliberado aprovar o contrato o contrato
de financiamento a celebrar com o Estado
Português, no âmbito do EQ BEI – PT2020, relativo à requalificação da Avenida 20 de Junho,
bem como as respetivas cláusulas contratuais;
2ª. Deliberado aprovar o contrato o contrato
de financiamento a celebrar com o Estado
Português, no âmbito do EQ BEI – PT2020, relativo à construção do Parque Urbano Verde
de Moimenta – Parque da Vila, bem como as
respetivas cláusulas contratuais;
3ª. Deliberado aprovar a minuta do protocolo
a celebrar com o Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro relativo ao fornecimento de
refeições escolares aos alunos do primeiro ciclo
do ensino básico para o ano letivo de 2019-2020;
4ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
a celebrar com o Centro Social e Paroquial de
Moimenta relativo ao fornecimento de refeições
escolares aos alunos do ensino pré-escolar de
Carvalheira e Moimenta para o ano letivo de
2019-2020;
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5ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com o Centro Social e Paroquial de Vilar
da Veiga relativo ao fornecimento de refeições
escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino
básico e do ensino pré-escolar de Vilar da Veiga
para o ano letivo de 2019-2020;
6ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
a celebrar com o Centro Social e Paroquial de
Chorense relativo ao serviço de transportes
escolares dos alunos do primeiro ciclo do ensino
básico de Chorense e Monte para o ano letivo de
2019-2020;
7ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com o Centro Social e Paroquial de Rio
Caldo relativo ao serviço de transportes escolares dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico
e do ensino pré-escolar de Rio Caldo para o ano
letivo de 2019-2020;
8ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
a celebrar com o Centro Social da Paróquia de
Souto relativo ao serviço de transportes escolares dos alunos do primeiro ciclo do ensino
básico e do ensino pré-escolar de Souto para o
ano letivo de 2019-2020;
9ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com o Centro de Solidariedade Social
de Valdosende relativo ao serviço de transportes escolares dos alunos do primeiro ciclo do
ensino básico de Valdosende para o ano letivo
de 2019-2020;
10ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
a celebrar com o Centro de Solidariedade Social
de Valdosende relativo ao serviço de transportes
escolares dos alunos do ensino básico de Vilar da
Veiga para o ano letivo de 2019-2020;
11ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com a Junta de Freguesia de Moimenta
relativo ao serviço de transportes escolares
dos alunos do ensino básico e pré-escolar de
Moimenta para o ano letivo de 2019-2020.

5. Análise e votação de “proposta* - descentralização de competências no domínio da Justiça”;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais do Partido Socialista;
6. Análise e votação de “proposta* - descentralização de competências no domínio das Vias de Comunicação”;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais do Partido Socialista;
7. Análise e votação de “proposta* - descentralização de competências no domínio da Saúde”;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais do Partido Socialista;
8. Análise e votação de “proposta* - descentralização de competências no domínio da Educação”;

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO DE 13 DE SETEMBRO

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu a 13 de setembro mais uma sessão da
Assembleia Municipal de Terras de Bouro.

2. Análise e votação de pedido de certidão
de Interesse Municipal - Luís Miguel &
Filipe Miguel, Ldª.

Na reunião, o Presidente da Câmara
Municipal, Manuel Tibo para além das respostas às questões apresentadas sobre a
temática concelhia, antes da ordem do dia,
apresentou posteriormente a atividade
municipal e fundamentou a apresentação
dos pontos da ordem de trabalhos, cujas
respectivas deliberações se comunicam
de seguida:

Colocada à discussão e votação foi aprovada por unanimidade;

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 a atividade do município;

3. Análise e votação de “proposta* - descentralização de competências no domínio do Estacionamento Público”;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais do Partido Socialista;
4. Análise e votação de “proposta* - descentralização de competências no domínio da Habitação”;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais do Partido Socialista;

Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais do Partido Socialista;
9. Análise e votação do Regulamento para
atribuição de Transportes Escolares do
Município de Terras de Bouro”;
Colocado à discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
10. Análise e conhecimento do Relatório
Semestral (1.º semestre de 2019)
da Sociedade de Revisores de Contas
do Município; Dado conhecimento à
Assembleia Municipal.
* Informamos, igualmente, que o teor
de todas as propostas que se referem à
descentralização de competências e que
foram presentes à assembleia municipal, além de, igualmente, aprovadas em
Reunião do Executivo Municipal, é de
não aceitação da transferência de competências para a autarquia.
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CERIMÓNIA DE ASSINATURA
DO TRATADO DE LIMITES DE
FRONTEIRA ENTRE TERRAS
DE BOURO E LÓBIOS
No dia 30 de agosto, nos Paços do Concelho, os
Municípios de Terras de Bouro e Lóbios, representados
pelos seus presidentes, Manuel Tibo e Dª Maria Del
Carmen Salgado, além dos respetivos vereadores, procederam ao reconhecimento dos limites fronteiriços, através da assinatura da correspondente ata de confirmação.
O Tratado de Limites de Fronteira, que data de 29 de
setembro de 1864, é desde então comprovado e assinado, anualmente, numa cerimónia realizada em cada
um dos concelhos, alternadamente. Este ano foi a vez
de Terras de Bouro acolher, uma vez mais, este momento que, segundo o Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo, “representa sempre uma oportunidade de
estreitar os laços, criar sinergias e solidificar a amizade entre os dois concelhos vizinhos, numa perspetiva
de projetar o futuro de ambos os municípios”.
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EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
"SEGREDOS DO CÁVADO"
NA CÂMARA MUNICIPAL
DE TERRAS DE BOURO
Entre os dias 10 e 31 de julho, os Paços de Concelho
da Câmara Municipal de Terras de Bouro acolheram a
Exposição Fotográfica “Segredos do Cávado".
A exposição, organizada pelo Município de Terras
de Bouro, Comunidade Intermunicipal do Cávado e a
Agência de Energia do Cávado, esteve integrada no
Projeto “AQUA Cávado: o rio que nos une” e pretendeu
dar a conhecer o imenso e valioso património construído existente ao longo dos rios Cávado e Homem, quer
ao nível hidráulico, industrial ou de qualquer outra
natureza e da necessidade de interiorizarmos e darmos
a conhecer este importante legado.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

ABERTURA DO ANO
LETIVO E ENTREGA
DE CADERNOS DE
ATIVIDADES
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, para o ano letivo de
2019/2020, comparticipou na íntegra as Fichas de
Trabalho complementares aos manuais escolares, 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, representando esta ação um investimento de
6.157,21€.
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VILA DO GERÊS
ACOLHEU III JORNADAS
INTERCONCELHIAS DAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES

A segunda sessão das III Jornadas Interconcelhias das
Bibliotecas Escolares de Terras de Bouro, Vila Verde e
Amares, decorreu na vila do Gerês, no dia 11 de julho.
Ao longo do dia tiveram lugar vários painéis de intervenientes com os mais diversos temas como: Literatura,
Ciência e Psicanálise; Experiências com letras: Literatura
e Ciência; Terapias d´Escritas; As plantas na obra de
Camões; Boas Práticas em Bibliotecas; Pinturas que
contam histórias; Amarelo de Indantreno e Catálogo
Ler Mais Ciência e Ler mais com ciência numa biblioteca pública. Registou-se também um momento musical
por parte da Escola de Música do Centro Municipal de
Valências.
As jornadas interconcelhias, subordinadas ao lema “A
leitura cria, a leitura transforma Bibliotecas, Ciência
e Tecnologia”, foram promovidas pelas bibliotecas

escolares e municipais de Amares, Terras de Bouro e
Vila Verde, com a colaboração das câmaras municipais dos três concelhos, em parceria com a Rede das
Bibliotecas Escolares (RBE) e o Centro de Formação do
Alto Cávado (CFAC).
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FESTA DE ENCERRAMENTO
DAS OFICINAS DE VERÃO 2019
Realizou-se no Auditório do Centro de Animação
Turística do Gerês a Festa de Encerramento das
Oficinas de Verão 2019, promovidas pela Câmara
Municipal de Terras de Bouro, nomeadamente, em
Moimenta (na Sede do Centro Municipal de Valências),
Rio Caldo e no Gerês (Pólos do Centro Municipal de

Valências) e nas quais participaram 111 crianças, com
idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos de idade.
Durante a realização do evento foram exibidas animações multimédia onde foram registados os momentos
mais marcantes das atividades desenvolvidas nas
Oficinas de Trabalhos.

PROJETO "SENSIBILIZAR, CRESCER E
ATUAR VIII" - CPCJ DE TERRAS DE BOURO
O Projeto "Sensibilizar, Crescer e Atuar" foi implementado em 2012 pela CPCJ de Terras de Bouro e pelo
Município de Terras de Bouro, numa parceria com a
Secção de Programas Especiais da GNR. Surgiu da necessidade de desenvolver atividades durante o período
de férias escolares, com caráter lúdico e ao mesmo
tempo caráter preventivo, na realização de várias ações,
nomeadamente, na prevenção de fogos florestais, prevenção rodoviária, com especial enfoque nas normas de
segurança dos condutores, ações de sensibilização na
área do bullying e internet segura. Pretende-se assim
que as crianças sejam catalisadores de mudança junto
dos pais e da comunidade.

Neste âmbito, a CPCJ, a GNR e a Câmara Municipal
promoveram uma caminhada na Serra do Gerês (Pedra
Bela) que contou com a presença de mais de 50 crianças
e jovens oriundos dos ATL´s de Rio Caldo, da Vila do
Gerês e de Valdosende.
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PROJETO PNPG GO ENCERRA ANO
LETIVO COM MUITAS ATIVIDADES

Na sequência do Projeto PNPG GO financiado pelo Fundo
de Coesão da União Europeia e o Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), a Câmara Municipal de Terras de Bouro promoveu ao longo de mais um ano letivo inúmeras atividades que envolveram o público escolar e que pretenderam
sensibilizar os mais jovens para as riquezas do Parque
Nacional e ao mesmo tempo envolvê-los na promoção
da conservação e proteção da natureza.
Assim, foram realizadas jornadas com a temática da
Biodiversidade e dos Habitats do PNPG que contaram
com a presença de especialistas. De igual modo, os jovens
conviveram de perto com a fauna e flora através da realização de vários trilhos pedestres e realizaram várias
visitas de estudo a locais de interesse no território do
PNPG. Foram também organizados workshops sobre raças autóctones (garranos), sobre a vida nos rios do PNPG
e sobre a poluição no PNPG e várias oficinas de trabalho
e concursos de fotografia.
Todas as atividades tiveram como propósito a sensibilização dos alunos para os vários riscos que põem em causa a
biodiversidade do PNPG e para os efeitos que os mesmos
têm no equilíbrio da fauna, da flora e na vida das pessoas.
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

ADRC TERRAS DE BOURO
E DEBURICIS VENCERAM
TORNEIO CONCELHIO
DE FUTSAL
No dia 20 de julho tiveram lugar, no Pavilhão Municipal
de Terras de Bouro, as grandes finais do Torneio
Concelhio de Futsal.
Em masculinos, a equipa da ADRC Terras de Bouro derrotou a equipa dos Motard’s Só Fumo e na competição
feminina a vitória foi para a equipa Deburicis, que derrotou nas grandes penalidades o conjunto do Núcleo Rio
Homem.

O Município de Terras de Bouro regista e agradece o empenho e a dedicação da organização do torneio, bipartida
entre a ADRC Terras de Bouro e o GD Valdozende, a todos
os atletas das doze equipas masculinas e quatro femininas, aos árbitros e ao muito público que acompanhou os
jogos ao longo da competição.
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PARTICIPANTES DO BRAGA
CUP EM TERRAS DE BOURO
No âmbito do protocolo de parceria entre o Município
de Terras de Bouro e a organização da prova BRAGA
CUP, vários grupos de atletas e familiares estiveram
na região para visitar o nosso concelho entre os dias
1 e 5 de julho.
Tratou-se, sem dúvida, de uma iniciativa que favoreceu
a promoção turística do território e que fomentou o
intercâmbio social e desportivo com vista a potenciar
rendimentos económicos para a região, sendo o evento
BRAGA CUP um torneio de futebol infantil, realizado
anualmente, que reúne milhares de atletas de todo o
país e do estrangeiro ao longo de uma semana de competição e que contribui para a afirmação e promoção
do nosso território enquanto destino turístico.

9ª PROVA DO CIRCUITO
INTERCLUBES DE TIRO
AOS PRATOS

No dia 6 de julho, Chaves abriu as portas à participação da equipa do Clube CPE de Terras de Bouro na 9ª
e penúltima prova do Circuito Interclubes de Tiro aos
Pratos/2019. Os atletas terrabourenses continuaram
em destaque, tendo dois deles pontuado para o 3º lugar
entre os Veteranos.
A 10ª prova, que encerrou este magnífico torneio de
tiro desportivo, ocorreu nos dias 20 e 21 de julho, no
vizinho concelho de Vieira do Minho, no complexo
desportivo da Serra da Cabreira, constituído por três
campos de tiro.
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TERRAS DE BOURO É SOCIAL

PROJETO BEM ENVELHECER
EM GUIMARÃES
No dia 12 de julho o projeto Bem Envelhecer proporcionou uma ação em Guimarães onde, mais uma vez,
estiveram presentes várias instituições do concelho.
A atividade intergeracional, organizada pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades
Locais (ADCL) de Guimarães, contou com a receção no
Terreiro da Irmandade de S. Torcato, seguida de uma
Aula de Educação Física e da realização de uma oficina
onde foi confecionado o bolo com carne.
Já depois do almoço teve lugar um “bailarico” e, posteriormente, duas visitas: a primeira, à Feira da Terra e,
a segunda, ao lago de S. Torcato. Inserida na programação da Feira da Terra ocorreu também uma atividade
de animação musical.
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MULTIBANCO DA VILA DO GERÊS EM PLENO FUNCIONAMENTO

A Câmara Municipal de Terras de Bouro procurou solucionar a problemática da falta de caixa multibanco na
vila termal do Gerês. A autarquia tentou junto de várias
instituições bancárias resolver essa lacuna depois da
Caixa Agrícola ter encerrado a sua delegação no Gerês.
Assim e após os vários esforços que a autarquia efetuou
desde o início do ano, a câmara municipal instalou uma

CTT DO GERÊS EM
INSTALAÇÕES RENOVADAS
Tendo em vista não só melhorar as condições de funcionamento dos serviços dos Correios, mas também possibilitar uma localização mais central dos CTT, a Câmara
Municipal de Terras de Bouro, responsável por esta
valência no concelho, procedeu em agosto à mudança de
instalações na vila do Gerês. Assim, desde este período,
os Correios funcionam em novas e modernas instalações
no edifício Centro de Animação Turística, localizado na
Avenida Manuel Francisco da Costa.

caixa de multibanco na vila do Gerês em parecia com a
CGD, única entidade que se mostrou disponível para a
colocação de uma caixa que funcionará todo o ano.
Concluiu-se assim um processo moroso que visou resolver a falta de multibanco num local de forte procura e
que muito transtorno causou.

SABIA QUE ...
TERRAS DE BOURO ADERIU AO PROGRAMA
DE APOIO À REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DOS
TRANSPORTES PÚBLICOS (PART)?

1. O PART apoia em 50% do valor do transporte escolar do Ensino
Secundário dos alunos que frequentem o Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro e dos alunos que, por inexistência da oferta formativa pretendida no concelho,
frequentem estabelecimento de ensino fora do concelho;

50%
75%

Caso Prático:
Estudante que vive no Gerês e que estuda em Braga
Valor do passe: 124,55 euros (Empresa Hoteleira)

Valor do passe com o PART: 62,28 euros

2. O PART reduz em 75% do valor dos passes para pessoas ativas
no mercado de trabalho residentes no concelho que se deslocam para o seu local de
trabalho, dentro ou fora do concelho, em transporte público coletivo;

Caso Prático:
Trabalhador que vive em Covide e trabalha em Braga
Valor do passe: 115,20 euros (Transdev)

Valor do passe com o PART: 28,80 euros

3. O PART reduz em 80% do valor da carteira de 10 bilhetes
pré-comprados para pessoas desempregadas e pensionistas.

80%

Caso Prático:
Desempregado/pensionista que vive em Moimenta e precisa de se
deslocar a Vila Verde
Carteira de 10 bilhetes: 25,20 euros (Transdev)

Carteira de 10 bilhetes com o PART: 5,04 euros

Os passageiros interessados devem dirigir-se à Câmara
Municipal, nomeadamente, ao Balcão de Atendimento, na posse do requerimento disponível para o efeito, fazendo prova das
condições de elegibilidade previstas, nomeadamente:
• Declaração da entidade patronal ou recibo de vencimento ou
declaração do início de atividade, no caso de pessoas ativas no
mercado do trabalho;
• Declaração de inscrição como desempregado no Instituto de
Emprego e Formação Profissional, no caso de desempregados;
• Documento comprovativo de reforma/pensão;
• Cartão de cidadão e requerimento PART (fornecido localmente).
Estas medidas entraram em vigor no dia 1 de setembro de 2019.

ESPAÇO CIDADÃO
VILAR DA VEIGA
MOIMENTA

SABIA QUE...
Com a CHAVE MÓVEL DIGITAL
Pode pedir o
REGISTO CRIMINAL online?

· Assinar DOCUMENTOS
· Realizar SERVIÇOS
· Aceder a SITES ...

· Obter CADERNETA PREDIAL
· Obter CERTIDÕES
· E-Fatura ...

SABIA QUE...
No ESPAÇO CIDADÃO
Pode pedir GRATUITAMENTE
CÓPIA DE IRS em papel?

SABIA QUE...
No ESPAÇO CIDADÃO
Pode pedir a
2º Via CARTA DE CONDUÇÃO

· Revalidação da CARTA DE CONDUÇÃO
· Substituição da CARTA DE CONDUÇÃO
· Averbamento do GRUPO 2 na C.C. ...

SABIA QUE...
· Aceder à SEG. SOCIAL DIRETA
· Pedir/Renovar CARTÃO EUROPEU
DE SEGURO DE DOENÇA ...

No ESPAÇO CIDADÃO
Pode pedir a
Certidão de NÃO DÍVIDA?

SABIA QUE...
No ESPAÇO CIDADÃO
Pode fazer a entrega de
DOCUMENTOS DE DESPESA

· Pedir a 2ª Via do CARTÃO DE BENEFICIÁRIO
· Entrega de DOCUMENTOS DE DESPESAS
· Aceder à ADSE Direta ...

tudo ao seu
alcance!

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NOS ESPAÇOS
CIDADÃO DA VILA DO GERÊS E VILA
DE TERRAS DE BOURO

Inspeção-Geral das Atividades Culturais:
• Registo Propriedade Intelectual – Averbamento, Certidão,
Registo de Obra, Registo de Nome Literário / Artístico, etc.
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana:
• Porta 65 - Submissão Candidaturas, etc.

Autoridade para as Condições do Trabalho:
• Registo de contrato de trabalhadores estrangeiros;
• Queixas e denúncias - Com encaminhamento das mesmas para
o serviço desconcentrado mais próximo, etc.
ADSE, I.P.:
Pedido / renovação de CESD;
• Pedido 2.ª via de cartão de benificiário (com ou sem alteração
de dados);
• Emissão de declaração para efeitos de complementaridade;
• Entrega de documentos de despesa;
• ADSE Direta - Envio Documentos para reembolso.
Agência para a Modernização Administrativa:
• Pedido de Alteração de Morada do Portal do Cidadão;
• CC - Confirmação de Alteração de Morada;
• Chave Móvel Digital;
• Pedido de Certidões Online no Portal do Cidadão, etc.
Caixa Geral de Aposentações:
• Pedido de Reembolso de Despesas de Funeral;
• Pedido de subsídio de Morte, etc.
Direção-Geral do Consumidor:
• Receção de reclamações;
• Pedidos de Informação, etc.

Instituto da Mobilidade e dos Transportes:
• Revalidação, 2º Via (duplicado) e substituição da carta de
condução, etc.
Instituto da Segurança Social:
• Segurança Social Direta - Apoiar o Cliente no acesso à SSD com
o Cartão do Cidadão;
• Pedido de alteração de morada;
• Renovação do Cartão Europeu do Seguro de Doença;
• Pedido do Cartão Europeu do Seguro de Doença;
• Atendimento por Marcação (VMP - Visita por Marcação Prévia);
• Pedido de declaração de Situação Contributiva, etc.
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
• Marcação de renovação da autorização de residência;
• Marcação de renovação do Cartão de Residência, etc.
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde:
• Marcar e cancelar consultas;
• Registar agregado familiar;
• Colocar pedido de isenção de taxas moderadoras;
• Fazer pedido de renovação de receita crónica;
• Alteração do pedido de isenção de taxas moderadoras;
• Planos de cuidados, etc.

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas:
• Certidões - Paroquiais;

Autoridade Tributária:
• Obter e recuperar senha;
• Caderneta predial;
• Obter comprovativo de IRS;
• Obter certidão de liquidação de IRS e certidão de (não) dívida;
• Obter documento de pagamento do IUC, IMI, dívidas fiscais;
• Obter documento para pagamento de coimas.
• E – Fatura, etc.

Sede da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga

Balcão Único da Câmara Municipal de Terras de Bouro

Direção-Geral do Ensino Superior:
• Preenchimento assistido de formulários;
• Prestação de serviços sobre a candidatura online Acesso ao
Ensino Superior, etc.
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DIVERSAS
INTERVENÇÕES
E MELHORIAS
NO CONCELHO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração com
as juntas de freguesia e diversas instituições, procederam
à construção, requalificação e melhoria de várias infraestruturas, com o propósito de proporcionar uma melhor
qualidade de vida à população local.
Para o efeito, realizou-se:
1 - Criação de Parque de Estacionamento no Lugar do Bairro,
Freguesia de Vilar da Veiga;

PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM BAIRRO, VILAR DA VEIGA

2 - Reparação do Caminho do Calvário - Lodeiro, Freguesia
da Ribeira;

2

3 - Alargamento do Caminho de Real, União de Freguesias
de Chorense e Monte;
4 - Instalação de depósito de água no Lugar da Assureira,
Vilar da Veiga;
5 - Requalificação da estrada da Mata da Albergaria e criação de bolsa de estacionamento;
6 - Arranjo do Pavimento da estrada da Geira em Souto
(Santa Cruz) e Balança.

REPARAÇÃO DO CAMINHO DO CALVÁRIO, RIBEIRA

3

ALARGAMENTO DO CAMINHO DE REAL, CHORENSE
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4

INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE ÁGUA EM ASSUREIRA, V. VEIGA

5

CRIAÇÃO DE BOLSA DE ESTACIONAMENTO

6

ARRANJO DO PAVIMENTO DA ESTRADA DA GEIRA
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IMPERMEABILIZAÇÃO
DE RESERVATÓRIOS
INFESTA, PAREDES E
ASSENTO - FREGUESIA
DE CARVALHEIRA
ANTES

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, durante os meses
de junho e julho de 2019, levou a cabo os trabalhos de impermeabilização dos reservatórios de Infesta, Paredes e
Assento, na Freguesia de Carvalheira.
Os reservatórios encontravam-se em muito más condições
de operacionalidade com muitas fissuras e revestimento
interior totalmente degradado. As fotografias capturadas
antes e depois da intervenção demonstram a situação.
As tarefas concretizadas foram:
1. Perfuração do Reservatório para substituição de tubagens, e instalação de Ralo de fundo (trabalho realizado pelos
colaboradores do Município);

RESERVATÓRIO DE INFESTA - ANTES DA INTERVENÇÃO

2. Aplicação de manta geotêxtil;
3. Aplicação de perfil fixador;
4. Aplicação e vulcanização da tela;
5. Higienização.

Estão previstas a curto prazo as intervenções nos reservatórios de:

DEPOIS

1 Reservatório da Devesa
2 Reservatório da Foz
3 Reservatório da Ribeira II (velho)
4 Reservatório de Carrazedo
5 Reservatório do Barral
6 Reservatório Mesquita
7 Reservatório de Água Levada
8 Reservatório de S. Pantaleão
9 Reservatório do Casal
10 Reservatório de Sargento
11 Reservatório de Cavacadouro
12 Reservatório de Chamoim
13 Reservatório de Moinho de Ferreiro
14 Reservatório de Novo Valdozende
15 Reservatório de Paradela
16 Reservatório do Chamadouro
17 Reservatório de Outeiro

RESERVATÓRIO DE INFESTA - APÓS A INTERVENÇÃO
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2

3

ANTES

RESERVATÓRIO DO ASSENTO - ANTES DA INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DE PAREDES - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DO ASSENTO - APÓS A INTERVENÇÃO

DEPOIS

RESERVATÓRIO DE PAREDES - ANTES DA INTERVENÇÃO

Painéis de azulejos da Cripta de S. Bento da Porta Aberta

Mensagem de Natal de 2019
Agora que se aproxima a época natalícia é
com muito prazer que desejamos a todos os
terrabourenses, os que cá estão e àqueles que,
mesmo longe, mantém fortes os laços com a
sua terra, um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo, repleto de saúde, realizações pessoais e
profissionais!
Um caloroso abraço,
Manuel Tibo
Adelino Cunha
Ana Araújo

XXI Encontro Concelhio
de Cantares de Natal
e Reis
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

Igreja Matriz de Sto André
Vila de Terras de Bouro
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