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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
No ano que agora finda demonstramos, mais uma vez, que a De referir, que estão em marcha um número significativo de
nossa determinação, o nosso compromisso e a nossa entrega à candidaturas, algumas já candidatadas e aprovadas que dare“causa pública”, contribuem para a melhoria da vida de todos mos conta muito em breve e outras que estão por candidatar,
estando o financiamento já assegurado.
e para todos.
Mas porque o presente é exigente e de ritmo imparável, não Não podemos, contudo, esquecer o passado glorioso e as
podemos perder o “comboio do futuro”, ele que nos levará a nossas raízes e daí termo assinalado, condignamente, o Dia
concretizar os projetos e planos que tanto ambicionamos para do Município. Do mesmo modo, incentivamos os nossos
o desenvolvimento do nosso concelho. Assim, estamos a ulti- jovens e alunos com prémios de mérito escolar e lançamos
mar o lançamento da construção da Rede Pedonal entre Rio as requalificações de várias vias municipais.
Caldo e Vilar da Veiga, a requalificação da rua Miguel Torga,
estamos igualmente a acompanhar a execução das obras do Organizamos a Feira de S. Martinho e apoiamos a edição de
Parque da Vila de Terras de Bouro, da Ecovia do Homem e do obras culturais e espetáculos musicais e porque Terras de
Açude do rio Homem, da requalificação das estradas da Bouça Bouro já é uma referência no turismo de natureza, empenhada Mó e Leonte à Portela do Homem, a avenida 20 de Junho mo-nos para que as provas como o Extreme Gerês Marathon
na Vila do Gerês e a estrada que liga Carvalheira a Chamoim. ou a Taça de Portugal BTT Enduro se realizem e continuem a
De igual modo, pretendemos avançar com o Projeto Raia atrair ao nosso território milhares de pessoas.
Termal que prevê a requalificação do rio Gerês, a construção
de um ramal de saneamento junto às Termas do Gerês e a tão Assim, continuaremos o nosso trabalho no ano que se avizidesejada requalificação do Parque da Assureira / Banco do nha e para o qual aproveitamos para desejar a todos e a todas
Ramalho, ansiada há muitos anos. Estão a decorrer as obras um ótimo 2020, esperando que a nossa vontade não esmoreça
do futuro canil municipal, em Gondoriz, e o projeto de con- e a vossa esperança nunca desapareça!
trolo de invasoras lenhosas, em Vilar da Veiga. De destacar
o início de inúmeras obras em colaboração com as juntas de Um abraço a todas e a todos!
freguesia, não esquecendo a ajuda as IPSS´s concelhias bem Manuel Tibo
como a outras entidades, estando a cumprir com o prometido.
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TERRAS DE BOURO COMEMOROU O
FERIADO MUNICIPAL DE 20 DE OUTUBRO

No dia 20 de outubro, o Município de Terras de Bouro
comemorou o seu Feriado Municipal, naquele que foi
o 505º aniversário da atribuição da Carta de Foral às
“Terras de Boyro” pelo Rei D. Manuel I.
As comemorações da efeméride tiveram o seu início nos
Paços do Concelho com o hastear da bandeira, a que se seguiu no Museu da Geira, Núcleo Museológico de Campo
do Gerês, a justa e merecida Homenagem Concelhia ao
Cónego João Aguiar Campos (com a apresentação a cargo
do Dr. Pedro Leal) e a apresentação do livro “Nomadismo
da Alma“ do Prof. António Cunha (com a apresentação a
cargo do Dr. Manuel Adelino Viana). O Dia do Município
foi ainda enaltecido pela presença da Banda Musical
de Carvalheira, a quem deixamos, uma vez mais, uma
palavra de agradecimento e reconhecimento por mais
uma brilhante atuação.
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR
Ciente que a educação é um dos principais pilares para
o desenvolvimento das sociedades, a Câmara Municipal
de Terras de Bouro, com o patrocínio da SABSEG Seguros
(ao abrigo da Lei do Mecenato) e apoio da Caixa Agrícola,
decidiu pela primeira vez premiar os alunos do Quadro
de Mérito definido pelo Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro.
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A cerimónia decorreu no auditório Prof. Dr. Emídio
Ribeiro do Centro de Animação Turística da vila do
Gerês e contou com a presença do presidente do município, Manuel Tibo, e a vereadora da educação, Ana
Genoveva, que atribuíram um cheque no valor de 100,00
euros aos 84 alunos premiados. Os pais, encarregados
de educação e familiares presentes puderam também
assistir a uma atuação musical da responsabilidade da
Escola de Música do Centro Municipal de Valências, a
cargo do Prof. Luís Pinho e com a voz da jovem talento
Francisca Antunes.
O propósito do Prémio de Mérito Escolar de Terras de
Bouro é incentivar a melhoria do desempenho escolar
nos seus vários níveis e premiar a cultura do mérito
colaborando na construção de um modelo de incentivo
ao desempenho escolar, na convicção de que, reconhecendo e premiando o mérito escolar, estaremos a dar um
importante contributo para que, durante a sua vida escolar, os alunos sintam a importância da aprendizagem.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

XIXª FEIRA-MOSTRA DE SÃO
MARTINHO ANIMOU TERRAS
DE BOURO
O Município de Terras de Bouro organizou nos dias 8, finalizar o dia, na Praça do Município, o festival folcló9 e 10 de novembro a XIX edição da Feira-Mostra de rico com a atuação dos Ranchos Folclóricos da Balança
“S. Martinho nas Terras do Gerês”.
(T. Bouro), Grupo Folclórico de S. Pedro Figueiredo
(Amares), Rancho Folclórico de Prado S. Miguel (Vila
Este evento, que visa promover e preservar os mais Verde) e Associação Folclórica “As Cantarinas da Triana”
variados produtos gastronómicos, culturais, turísticos (Rio Tinto).
e artesanais do concelho de Terras de Bouro, contou na
tarde de sexta-feira com um magusto infantil, um espa- No domingo, decorreu uma Feira à Moda Antiga e a
ço com insufláveis e, a atuação, na Praça do Município, Corrida de Cavalos, encerrando a tarde da feira-mostra
do grupo musical ROCONORTE.
com a atuação musical do Loureiro de Barcelos e do
artista Carlos Soutelo e Amigos.
No sábado, teve lugar o IIIº Concurso de Mel das Terras
do Gerês e de tarde decorreu nos Paços do Concelho Ao longo dos três dias do certame, todos aqueles que
uma palestra organizada pelo Município de Terras de visitaram Terras de Bouro tiveram também ao seu disBouro e pela ATAHCA, subordinada ao tema “As boas por “tasquinhas com sabores regionais”, onde puderam
práticas da produção e comercialização do Mel”. Seguiu- degustar o que de melhor Terras de Bouro tem para
se o Magusto e a Desfolhada de S. Martinho e para oferecer em termos gastronómicos.
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Vº FESTIVAL DE BANDAS
FILARMÓNICAS DECORREU
EM TERRAS DE BOURO

A Banda Musical de Carvalheira assinalou as comemorações do Dia da Banda, evento que se realizou a 1 de
novembro, na Basílica de S. Bento da Porta Aberta e, no
dia 2 de novembro, na Igreja de Moimenta, na sede do
concelho.
No âmbito do processo de intercâmbio com a Orchestre
D´Harmomie, esta prestigiada banda francesa de Clermont-Ferrand foi a convidada do festival de bandas a
par da Banda Musical de Carvalheira.
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“TRILHOS DE LUAR”
APRESENTADO NA VILA DO GERÊS

O autor geresiano Domingos Ribeiro Alves apresentou A cerimónia contou com a presença de amigos e famio seu livro intitulado “Trilhos de Luar” no auditório liares que puderam felicitar o autor e partilhar este
momento que vem enriquecer a cultura do concelho
Professor Dr. José Emídio Ribeiro, na vila do Gerês.
de Terras de Bouro.
A moderação da sessão de lançamento do livro ficou a
cargo da Dr.ª Ana Veiga (Emporium Editora), tendo sido A Câmara Municipal de Terras de Bouro patrocinou
os oradores a Prof.ª Fernanda Oliveira, a Prof.ª Andreia a edição da obra e felicita o autor pela edição do seu
Catarina Alves e o Sr. Avelino Soares, em representação primeiro livro.
da Câmara Municipal de Terras de Bouro.
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TERRAS DE BOURO ACOLHEU
COMITIVA DE SAINT
ARNOULT-EN-YVELINES
No fim de semana de 12 e 13 de outubro e no âmbito da
geminação que existe entre as duas localidades desde
2004, uma comitiva de autarcas e cidadãos franceses de
Saint Arnoult-en-Yvelines efetuou uma visita de cortesia
e cooperação ao concelho de Terras de Bouro.
O grupo desta localidade francesa, que regista uma forte
implantação de emigrantes portugueses, nomeadamente
terrabourenses, esteve no nosso concelho e realizou, em
conjunto com as respetivas famílias de acolhimento,
uma série de atividades de caráter turístico e cultural.
Mais uma vez, a iniciativa teve por objetivo a aproximação social e cultural das duas comunidades, apostando
no aprofundamento e desenvolvimento de um espírito
europeu que se quer marcante e multifacetado.
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ASSINATURA DO CONTRATO DE
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA
OFICIAL MUNICIPAL – 1ª. FASE

Decorreu no dia 12 de dezembro, 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 do Centro de Recolha Oficial Municipal 1º Fase (Canil
Municipal de Terras de Bouro).
Na presença dos responsáveis máximos das entidades
referidas, Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, Manuel Tibo e do Sr. José Firmino da Silva Ferreira
na qualidade de Sócio Gerente da Firma José Firmino da
Silva Ferreira, Ld.ª, teve assim lugar este momento que
permitirá um investimento de 80.054,63 € euros, com um
prazo de execução global da empreitada de noventa dias.

O Centro de Recolha Oficial Municipal de Terras de
Bouro, que ficará situado na freguesia de Gondoriz, será
um alojamento oficial temporário de animais de companhia, nomeadamente cães e gatos.
Os centros de recolha oficiais, através do alojamento de
animais errantes capturados e para além da execução
das ações de profilaxia médica e sanitária, consideradas
obrigatórias pelas autoridades sanitárias veterinárias
competentes, procuram responder a três necessidades
objetivas: vigiar zoonoses graves, como o caso da raiva, e
controlar a sua propagação; garantir a saúde animal, dado
que um animal na rua, sem a proteção dos detentores,
tem sérias dificuldades em aceder a água, ao alimento e
abrigo e; à recolocação dos animais por cedência a outro
detentor, de modo a contribuir para a melhoria do bem-estar do animal, através de uma detenção responsável.
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

PROJETO RAIA TERMAL
REUNIU AGENTES ECONÓMICOS
DO CONCELHO PARA A DEFINIÇÃO
DE PACOTES TURÍSTICOS
Realizou-se no dia 4 de novembro, no Centro de
Animação Turística da Vila do Gerês, uma apresentação
no âmbito do Projeto Raia Termal (projeto transfronteiriço entre Portugal e Espanha do qual o Município é
parceiro), com o objetivo de definir e criar pacotes turísticos para a região que conciliem o termalismo com
outros serviços/atividades (gastronomia, ambiente,
religião, desportos náuticos, de natureza, de aventura,
etc.), na qual estiveram presentes hoteleiros, operadores turísticos, empresas de animação turística, entre
outros agentes económicos do concelho.
Esta apresentação contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro que
frisou a importância que a definição destes pacotes turísticos terá na projeção das potencialidades turísticas
a nível nacional e internacional e consequentemente
no desenvolvimento económico do concelho. Esta
apresentação deu início ao arranque de um conjunto
de sessões de trabalho que irão envolver estes agentes económicos do concelho na definição de pacotes
turísticos, pelo que se apela ao envolvimento de todos
neste projeto.
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SEMINÁRIO GERÊS-XURÊS
DECORREU NO NÚCLEO
MUSEOLÓGICO DE CAMPO
DO GERÊS
Tendo por objetivo promover a discussão sobre as oportunidades e problemas existentes no setor do turismo e
ouvir os principais atores e empresas que atuam neste
território, a CIM do Cávado em parceria com o Município
de Terras de Bouro, com a CIM do Alto Minho e com o
INORDE – Orense, promoveu no dia 5 de dezembro o
seminário Gerês - Xurês: Turismo de Natureza num
espaço Transfronteiriço, evento que decorreu no Salão
do Museu da Geira, em Terras de Bouro.
A Comunidade Territorial de Cooperação LIMA-LIMIACÁVADO é um projeto apoiado pelo POCTEP - Programa
de Cooperação INTERREG VA Espanha-Portugal que visa
promover o desenvolvimento do território no espaço
transfronteiriço Norte de Portugal – Galiza, envolvendo diretamente os territórios do Cávado, Alto Minho e
Ourense. Um dos objetivos deste projeto é a promoção
do turismo de natureza e das suas atividades.

AUTOCARROS DO MUNICÍPIO
DE TERRAS DE BOURO
PROMOVEM O TERRITÓRIO

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, ciente da importância da promoção turística do nosso território,
decorou a sua frota de mini autocarros com vista a levar
as nossas mais-valias culturais e naturais aos quatro
cantos de Portugal.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE TERRAS DE
BOURO ENTREGA LIVROS
AO PRÉ-ESCOLAR
No dia 17 de outubro, a vereadora da educação do
Município de Terras de Bouro, Drª Ana Genoveva, deslocou-se ao Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro
onde, para além de assistir a uma sessão do conto com
a escritora Estefânia Surreira, procedeu à oferta, por
parte da Câmara Municipal, de livros à biblioteca para
os meninos do pré-escolar.

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

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado

Esta ação vem na sequência, associada a outros apoios
estratégicos na área escolar e social, da intenção da
Câmara Municipal de Terras de Bouro em contribuir para
melhorar o sucesso escolar e reforçar a importância da
educação.
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de Chorense, e os alunos do 1º ciclo da EB de Rio Caldo e do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro.
A entrega das prendas contou com a já habitual presença do Pai Natal, constituindo
um momento muito aguardado e apreciado por todas as crianças.
A vereadora da educação, aproveitou a ocasião da entrega das prendas para, em nome
do Executivo Municipal, endereçar a toda a comunidade escolar os votos de um Santo
Natal e um próspero Ano de 2020.
O Município de Terras de Bouro deixa ainda uma palavra muito especial de agradecimento pela prestimosa colaboração do Rui Rodrigues e do Nuno Teixeira com as suas
representações de Pai Natal.
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ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS VISITARAM A PORTA DO
MEZIO NO ÂMBITO DO PROJETO
EDUCATIVO PNPG GO

O Município de Terras de Bouro encontra-se a desenvolver o Projeto Educativo PNPG GO dirigido à comunidade
jovem e escolar do concelho. Este projeto tem por objetivo um conjunto de ações educacionais que contribuirão
para a construção de uma sociedade ambientalmente
sustentável.
Assim sendo e no âmbito deste projeto foi realizada pelos
alunos do Agrupamento de Escolas uma visita de estudo
à Porta do Mezio. Esta atividade serviu de mote para dar
a conhecer mais uma das cinco Portas que integram o
PNPG.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 158
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º 21/2019 - 10 DE OUTUBRO DE 2019
1ª. Deliberado atribuir o passe, no âmbito do
Programa de Apoio à Redução Tarifária, a Olinda
Antunes Maia Silva, com a comparticipação de
75% do respetivo valor;
2ª. Deliberado atribuir a denominação de Rua
das Piscinas, na freguesia de Valdosende à via
que liga a estrada nacional às Piscinas do CAT
do Bairro da EDP;
3ª. Deliberado isentar de taxas a Junta de
Freguesia do Campo do Gerês, no âmbito
do licenciamento da construção da Capela
Mortuária;

4º TRIMESTRE 2019

9ª. Deliberado concordar com a proposta de Taxa
Municipal de Direitos de Passagem e submetê-la
a apreciação e votação da Assembleia Municipal;
10ª. Deliberado aprovar o Plano de Ação de
Regeneração Urbana de Terras de Bouro.

EDITAL N.º 22/2019 - 28 DE OUTUBRO DE 2019
1ª. Deliberado remeter os documentos previsionais para o ano de 2020 à Assembleia Municipal
para apreciação e votação.

EDITAL N.º 23/2019 - 07 DE NOVEMBRO DE 2019

4ª. Deliberado submeter a discussão pública o
projeto de Regulamento de Concessão de Apoios
a Estudantes do Ensino Superior pelo período
de 30 dias;

1ª. Deliberado custear parcialmente os custos
de funcionamento da Escola Básica de Rio Caldo,
em função do número de turmas do 1.º ciclo do
Ensino Básico a utilizar aquele estabelecimento
de ensino;

5ª. Deliberado submeter a discussão pública o
projeto de Regulamento de Concessão de Apoio
à Melhoria das Condições de Habitabilidade –
Habitação Condigna, pelo período de 30 dias;

2ª. Deliberado apoiar em € 1.850 + IVA as obras
de conservação da sede da Junta de Freguesia
de Covide;

6ª. Deliberado atribuir a Medalha de Mérito, em
Ouro, ao Senhor Cónego João Aguiar Campos;

3ª. Deliberado aprovar um voto de pesar pelo falecimento do senhor engenheiro Fausto Martins
Dias, ex-vereador da Câmara Municipal.

7ª. Deliberado concordar com a proposta de
taxas de IMI e submetê-la a apreciação e votação
da Assembleia Municipal;
8ª. Deliberado concordar com a proposta de
Derrama e submetê-la a apreciação e votação
da Assembleia Municipal;

EDITAL N.º 24/2019 - 21 DE NOVEMBRO DE 2019
1ª. Deliberado remeter a proposta de alteração
do Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências nas Juntas de Freguesia
à Assembleia Municipal, para efeitos de
autorização;

2ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal a
proposta de nomeação de representante daquele
órgão municipal para a Comissão Consultiva da
segunda revisão do Plano Diretor Municipal de
Terras de Bouro;
3ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal
a quarta revisão aos Documentos Previsionais
para o ano de 2019, para efeitos de aprovação;
4ª. Deliberado aprovador a proposta de aplicabilidade do Regime Tarifário de 2019;
5ª. Deliberado doar à Associação Sociocultural
e Desportiva de Valdosende – Paradela um autocarro sem utilização municipal;
6ª. Deliberado ratificar os apoios concedidos
no âmbito do Apoio Suplementar Eventual a
Estudantes do Ensino Superior residentes no
concelho de Terras de Bouro;
7ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro com vista à utilização das
Piscinas Municipais pela comunidade escolar
daquele Agrupamento;
8ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com a Associação de Futebol de Braga
que tem por objeto a definição das condições de
apoio do Município de Terras de Bouro ao desporto amador federado, nomeadamente quanto
aos custos de inscrição de atletas;
9ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo a
celebrar com a Associação Desportiva Warriors
Proposal para promoção da atividade desportiva
de Kickboxing e MuayTha;

TERRAS DE BOURO

10ª. Deliberado aprovar o Contrato - Programa
de Desenvolvimento Desportivo da Associação
Desportiva de Terras de Bouro;
11ª. Deliberado aprovar o Contrato - Programa
de Desenvolvimento Desportivo do Grupo
Desportivo do Gerês;
12ª. Deliberado atribuir um apoio de € 17.500,00
ao Núcleo de Moimenta, da Cruz Vermelha
Portuguesa, para a aquisição de uma ambulância;
13ª. Deliberado atribuir um apoio de € 17.500,00
ao Núcleo de Rio Caldo, da Cruz Vermelha
Portuguesa, para a aquisição de uma ambulância;
14ª. Deliberado atribuir um apoio mensal de €
500,00 ao Centro Social e Paroquial de Chorense
para o Centro de Dia daquela instituição;

24ª. Deliberado transferir o montante de €
5.102,04 + IVA para a União de Freguesias de
Cibões e Brufe para fazer face aos encargos com
a requalificação do Largo do Calvário, no lugar
do Assento daquela freguesia;
25ª. Deliberado transferir o montante de €
538,18 + IVA para a União de Freguesias de
Cibões e Brufe para fazer face aos encargos
com a requalificação de uma rua no lugar de
Gilbarbedo;
26ª. Deliberado transferir o montante de €
3.568,11 + IVA para a União de Freguesias de
Cibões e Brufe para face aos encargos com a requalificação de caminho no lugar da Parreirinha,
daquela freguesia.

15ª. Deliberado atribuir um apoio de € 4.000,00
à Freguesia da Balança para fazer face aos encargos assumidos com a manutenção e conservação da Estrada da Geira e da E.M. 536 na área
daquela freguesia;

EDITAL N.º 25/2019 - 05 DE DEZEMBRO DE 2019

16ª. Deliberado atribuir um apoio de € 4.000,00 à
Freguesia do Campo do Gerês para remodelação
do “Tanque da Fonte Grande” daquela freguesia;

2ª. Deliberado aprovar a minuta de protocolo
a celebrar com a ANACOM tendo em vista a
colaboração na divulgação de informação e no
apoio à população sobre o processo de alteração
da rede de TDT no contexto da libertação da
faixa dos 700 MHz;

17ª. Deliberado transferir o montante de €
4.484,28 para a Freguesia de Carvalheira relativos à pavimentação e construção de muro de
suporte, na Rua do Areeiro de Baixo, daquela
freguesia;
18ª. Deliberado fornecer os materiais, até ao
montante de € 1.492,87, à Freguesia da Ribeira,
para o alargamento de um caminho entre os
lugares de Assento e Louredo daquela Freguesia;
19ª. Deliberado transferir o montante de €
1.266,95 + IVA para a Freguesia de Souto para
fazer face aos encargos com o alargamento e
pavimentação de caminho municipal no Lugar
da Igreja, daquela freguesia;

1ª. Deliberado tomar conhecimento da ata da
Praça para alienação de 3 viaturas em hasta
pública;

3ª. Deliberado atribuir um apoio de € 1.000,00
à ATACE para organização da VII feira da
Chanfana de Cabra da Ermida;
4ª. Deliberado atribuir um apoio de € 2.500,00 à
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de
Chorense para organização da Taça de Portugal
de Enduro de BTT;
5ª. Deliberado atribuir um apoio de € 1.000,00
à Gerês Land Forest - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa para organização do V
Encontro Anual Land Rover - Gerês Land Forest;

20ª. Deliberado transferir o montante de €
1.000,00 + IVA para a Freguesia de Souto para
fazer face aos encargos com a colocação de rede
em muro de suporte e outros materiais em via
municipal;

6ª. Deliberado atribuir um apoio de € 1.000,00
ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural
Juventude de Valdosende para apoio de diversas
atividades levadas a cabo por aquela associação;

21ª. Deliberado transferir o montante de €
3.483,00 para a Freguesia de Vilar da Veiga
para fazer face aos encargos com a colocação de
caneletes ma rua de Arnassó, na Vila do Gerês;

7ª. Deliberado atribuir um apoio de € 19.016,40
ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural
Juventude de Valdosende para fazer face aos
encargos com as obras de ampliação e remodelação da sede daquela associação;

22ª. Deliberado atribuir um apoio de € 1.881,00
à Freguesia de Vilar da Veiga para fazer face a
encargos com a reparação de uma viatura;
23ª. Deliberado transferir o montante de €
3.314,22 + IVA para a União de Freguesias de
Chamoim e Vilar para fazer face aos encargos
com o arranjo do caminho de acesso ao cimo do
Lugar de Padrós;

8ª. Deliberado atribuir um apoio de € 6.888,00
ao Centro de Solidariedade Social de Valdosende
para instalação de um equipamento de extrativo
nas instalações do Lar daquela entidade;
9ª. Deliberado atribuir um apoio de € 5.000,00 à
Freguesia do Campo do Gerês para aquisição do
terreno com vista à implementação de um espaço de estacionamento junto à Igreja e Cemitério
daquela freguesia;

10ª. Deliberado atribuir um apoio de € 5.510,40
à Freguesia de Carvalheira para construção de
uma cobertura/garagem junto ao edifício-sede
da Junta de Freguesia;
11ª. Deliberado atribuir um apoio de € 12.461,65
+ IVA à Freguesia de Gondoriz para fazer face
aos encargos com obras de requalificação e manutenção do Cemitério daquela freguesia, bem
como do respetivo acesso;
12ª. Deliberado transferir o montante de €
4.686,07 para a Freguesia de Moimenta relativa
à pavimentação do estradão junto ao reservatório de Moimenta;
13ª. Deliberado transferir o montante de €
3.380,00 para a Freguesia de Vilar da Veiga relativa aos encargos com a limpeza das margens
da Albufeira da Caniçada.

EDITAL N.º 26/2019 - 19 DE DEZEMBRO DE 2019
1ª. Deliberado ratificar o protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de
Terras de Bouro e a Administração Regional
de Saúde do Norte, I.P., relativo à colaboração e
apoio ao Agrupamento de Centros de saúde do
Cávado II - Gerês/Cabreira;
2ª. Deliberado aprovar a proposta de atribuição
de bolsas de mérito, aos alunos do Agrupamento
de Escolas de Terras de Bouro que, no ano letivo
2018-2019 obtiveram aquela distinção pelo
Agrupamento de Escolas;
3ª. Deliberado atribuir o passe escolar ao aluno
J. P. P. S.;
4ª. Deliberado remeter à Assembleia Municipal,
para efeitos de aprovação final, a proposta de
Regulamento para a concessão de Apoios aos
Estudantes do Ensino Superior;
5ª. Deliberado atribuir um apoio de € 2.000,00 a
O.B.M.S. para fazer face aos custos com a transladação do corpo do seu falecido filho;
6ª. Deliberado transferir para a freguesia da
Balança o montante de € 2.768,19 para fazer
face aos encargos assumidos com o alargamento
de uma curva no caminho entre os lugares de
Água Levada e Moure;
7ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00 à
Freguesia da Balança para fazer face aos encargos com a realização das tradicionais festividades em honra de S. Pantaleão;
8ª. Deliberado atribuir um apoio de € 17.049,00
+ IVA à Freguesia do Campo do Gerês para fazer
face as encargos com a criação de uma zona de
estacionamento junto à Igreja e ao Cemitério
daquela freguesia;
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9ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00
à Freguesia de Gondoriz para fazer face aos
encargos com a realização das tradicionais festividades em honra de S. Mamede;
10. Deliberado transferir para a Freguesia da
Ribeira, o montante de € 13.008,60 para fazer
face aos encargos com a requalificação da via
no lugar de Louredo;
11ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00 à
Freguesia da Ribeira para fazer face aos encargos com a realização das tradicionais festividades em honra de S. Mateus;
12ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00 à
Freguesia da Souto para fazer face aos encargos
com a realização das tradicionais festividades
em honra de S. Roque;
13ª. Deliberado atribuir um apoio de € 3.100,00
+ IVA à Freguesia de Valdosende para fazer face
aos encargos com a vedação da nascente junto
às piscinas do Bairro da EDP;
14ª. Deliberado atribuir um apoio de € 2.778,28
à União das Freguesias de Chamoim e Vilar
para fazer face aos encargos com o arranjo do
espaço envolvente ao tanque e regadio no lugar
da Lagoa;
15ª. Deliberado atribuir um apoio de € 2.345,00
+ IVA à União das Freguesias de Chamoim e Vilar
para fazer face aos encargos com a colocação de
um resguardo na estrada do lugar de Pergoim;
16ª. Deliberado transferir para a União de
Freguesias de Chorense e Monte o montante de
€ 4.695,86 + IVA, para fazer face aos encargos
com a pavimentação de um troço do caminho
das Cruzes;
17ª. Deliberado atribuir um apoio de € 2.500,00
à Associação Sociocultural e Desportiva de
Valdosende – Paradela para fazer face às despesas inerentes ao desenvolvimento das atividades lúdicas e à utilização das Piscina de
Paradela, pelo ATL, durante os meses de junho,
julho, agosto e setembro;
18ª. Deliberado atribuir um apoio de € 2.200,00
à Associação Sociocultural e Desportiva de
Valdosende para fazer face aos encargos com a
Escola de Folclore e Aquisição de Trajes;
19ª. Deliberado atribuir um apoio de € 500,00
à Associação de Estudantes da Escola Básica
e Secundária de Terras de Bouro, para levar a
cabo diversas atividades constantes do respetivo plano;
20ª. Deliberado atribuir um apoio de € 500,00
ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural
Juventude de Valdosende para a realização da
Festas das Colheitas;

21ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00
à Comissão de festas do Sr. da Saúde e Sra. das
Angústias para fazer face aos encargos assumidos com a realização das tradicionais festividades no lugar de Alqueirão da freguesia de
Vilar da Veiga;
22ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00 à
Comissão de festas de S. Caetano para fazer face
aos encargos com as tradicionais festividades no
lugar de Vilarinho, da freguesia de Valdosende;
23ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00
à Comissão de festas de S. Cristóvão para fazer
face aos encargos com as tradicionais festividades na freguesia de Rio Caldo;
24ª. Deliberado atribuir um apoio de € 400,00
à Comissão de festas em honra da Sra. da
Conceição para fazer face aos encargos assumidos com a realização daquelas tradicionais
festividades na freguesia de Campo do Gerês.

Aprovada por maioria com quatro
abstenções do Partido Socialista;
5. Análise e votação da Proposta
sobre a Derrama;
Aprovada por maioria com quatro
votos contra do Partido Socialista;
6. Análise e votação da Proposta
de Taxa Municipal de Direitos de
Passagem;
Aprovada por maioria com seis
abstenções, duas do Movimento
Independente “Terras de Bouro é o
Nosso Partido” e quatro do Partido
Socialista;
7. Análise e votação das Grandes
Opções do Plano e Orçamento da
Receita e da Despesa para 2020;

ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVOU
GRANDES OPÇÕES PARA 2020

No dia 29 de novembro, a Assembleia Municipal de Terras de Bouro
realizou no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, a última sessão ordinária de 2019, contemplando a
seguinte ordem de trabalhos e respetivas 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;
Considerada apreciada;
2.Nomeação de representante
da Assembleia Municipal para a
Comissão Consultiva da segunda
revisão ao PDM de Terras de Bouro;

Após um processo de eleição por
voto secreto, já que foram propostos dois candidatos, no caso a
Dr.ª Sílvia Fujaco, pelo Movimento
Independente “Terras de Bouro
é o Nosso Partido” e pelo Partido
Socialista vs o Dr. Augusto Braga,
proposto pelo Partido Social
Democrata, foi vencedor da votação e eleito/nomeado o Dr. Augusto
Braga para a comissão supra;
3.Autorização da alteração ao
Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências celebrado com as Juntas de Freguesia;
Aprovada por unanimidade;
4. Análise e votação de Proposta
sobre o Imposto Municipal sobre
Imóveis;

Aprovadas por maioria, com nove
abstenções, cinco do Movimento
Independente “Terras de Bouro é o
Nosso Partido” e quatro do Partido
Socialista;
8. Análise e votação da Quarta revisão aos Documentos Previsionais
para 2019;
Aprovada por unanimidade;
9. Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Américo Rodrigues
Martins;
Aprovado por unanimidade e consignado o respectivo Minuto de
Silêncio;
10. Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Engenheiro Fausto
Martins Dias, ex-Vereador da
Câmara Municipal de Terras de
Bouro.
Aprovado por unanimidade e consignado o respectivo Minuto de
Silêncio.
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PROJETO ERASMUS+
A ESCOLA BÁSICA DE RIO CALDO

No âmbito do Projeto Erasmus+, a Escola Básica de Rio Caldo, do Agrupamento de
Escolas de Terras de Bouro, em parceria com a escola Förderschule ES Zülpicher
Straße – Colónia – Alemanha e o Colegiul Tehnic Energetic - Cluj-Napoca – Roménia,
têm vindo a desenvolver um projeto em comum, cujo tema é “You belong to us!
Learning together with the Index for Inclusion…”.
No dia 20 de novembro, os participantes neste projeto foram recebidos na Câmara
Municipal pela vereadora da educação que deu as boas-vindas ao nosso concelho
e destacou a importância deste plano que permite um saudável e profícuo intercâmbio social, cultural e pedagógico.

TERRAS DE BOURO NO 10º
ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA
“CINCO AO DIA NO NORTE”
O Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB)
celebrou dia 23 de outubro duas datas especiais: a comemoração do 10.º aniversário do “Programa 5 ao Dia
no Norte” e a sessão inaugural deste programa no ano
letivo de 2019/2020.
O Município de Terras de Bouro esteve representado pela
vereadora da educação, uma vez que também participa
neste programa que promove os princípios de uma alimentação saudável, tendo já chegado a cerca de 18 mil unânimes em afirmar que: “o grande feito alcançado
consiste na promoção de uma alimentação saudável
crianças e respetivas famílias no distrito.
junto das crianças em idade escolar, através do consumo
O balanço destes dez anos de atividade não poderia ser diário de, pelo menos, cinco porções de frutos e hortícomais positivo, tendo o programa alcançado um total de las, e na “semente” que este programa permitirá deixar
80 mil crianças a nível nacional, sendo que o MARB, a para o futuro”.
Associação 5 ao Dia e os municípios envolvidos foram
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

1300 ATLETAS PARTICIPARAM
NO EXTREME GERÊS MARATHON
A Extreme Gerês Marathon®, prova organizada pela
Carlos Sá Nature Events® com o apoio da Câmara
Municipal de Terras de Bouro, registou de 30 de novembro a 1 de dezembro uma fantástica presença de 1300
atletas que participaram nas quatro provas.

Durante dois dias, Terras de Bouro, foi mais uma vez a
capital do turismo de natureza ao atrair ao nosso território com esta prática desportiva milhares de pessoas
ligadas a este evento.
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4ª TAÇA DE PORTUGAL
DE ENDURO 2019
TERRAS DE BOURO
Nos dias 12 e 13 de outubro, Terras de Bouro acolheu
a realização da quarta edição da Taça de Portugal de
Enduro BTT.
Tratou-se de uma prova desportiva velocipédica que
contou com a presença de inúmeros atletas vindos
de todo país que, nos diversos escalões masculinos
e femininos, percorreram o nosso concelho ao longo
deste fim de semana.
O evento foi organizado pela UVP/Federação Portuguesa de Ciclismo, IN NATURE e A.D.R.C. Chorense,
contando com o apoio do Município de Terras de Bouro.
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O MUNICÍPIO DE
TERRAS DE BOURO
FELICITOU A EQUIPA
JC TEAM KICKBOXING

A equipa JC TEAM KICKBOXING, participou a 9 de no- JOÃO SILVA - Medalha de ouro na disputa da final com
vembro no Ladies Open & Jovem Promessa do Futuro. um atleta russo.
A participação contou com sete jovens atletas que re- SOFIA TINOCO - Medalha de prata, vencendo o primeipresentaram a Associação Warriors Proposal e Terras ro combate e jogando a final.
de Bouro a nível nacional.
RODRIGO CARVALHO - Sem competir por falta de
comparência dos adversários.
Os resultados dos atletas foram os seguintes:
PATRÍCIA RODRIGUES - Medalha de ouro com dois CÉSAR ALVES e ANTÓNIO PEDRO - Participação assinalada com uma excelente prestação que deixou os
combates e duas vitórias.
treinadores satisfeitos.
MANUEL SILVA - Medalha de ouro em dois combates
com duas vitórias e disputou a final com o atual cam- O Município de Terras de Bouro felicita os seus atletas, treinadores, familiares e amigos, por mais esta
peão nacional da categoria.
brilhante prestação!
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JC TEAM EM GRANDE
DESTAQUE NO CAMPEONATO
MUNDIAL DE “KUNG DO TE”
Os atletas da equipa de Terras de Bouro JC TEAM registaram mais uma brilhante atuação no Campeonato
Mundial de “Kung Do Te”, prova que se realizou em
novembro em Mirandela.

Alves, Sofia Tinoco, Lázaro Ferreira e Manuel António.
Já os vice-camepeões foram Rodrigo Venda, que na sua
estreia como sénior ganhou também o prémio de fair
play, Hugo Peixoto, Paulo Antunes e Vítor Guimarães

Os atletas arrecadaram nove medalhas e obtiveram
cinco títulos mundiais, sendo que, quatro conseguiram
também o título de vice campeões, sem dúvida, notável!
Os campeões foram: Leandro Gomes que competiu em
dois escalões e de onde trouxe o título, acrescentado
aos títulos de melhor atleta do Campeonato; César

Depois destes espetaculares resultados, o Município de
Terras de Bouro congratula-se uma vez mais e felicita a
equipa JC TEAM KICKBOXING, os seus atletas, treinadores, familiares e amigos pela obtenção destes títulos
que a todos enchem de orgulho e vontade de continuar
a apoiar o desporto em Terras de Bouro.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

A CÂMARA MUNICIPAL E A CIM CÁVADO
PROMOVERAM UMA REUNIÃO COM AS IPSS´S

Na sequência da aprovação dos projetos apresentados por cinco IPSS´s do concelho ao
Aviso NORTE-42-2018-15 | Investimentos em Equipamentos Sociais e da publicação
do Aviso para apresentação de novas candidaturas, a Câmara Municipal, em colaboração com a CIM Cávado, promoveu uma reunião de trabalho com as Instituições Sociais.
Esta sessão de trabalho teve como objetivo prestar esclarecimentos sobre os procedimentos a adotar após aceitação da decisão de aprovação das candidaturas, assim
como orientar as IPSS´s para a devida instrução/submissão das candidaturas ao Aviso
NORTE-42-2019-48. Estes avisos de concurso destinam-se a apoiar a qualificação e
adequar a atual rede de serviços e equipamentos sociais à satisfação das necessidades
da população, através do financiamento de operações de reconversão, ampliação,
remodelação e adaptação de espaços físicos, bem como a aquisição e ou substituição
de equipamento móvel.
A sessão, que decorreu no dia 7 de novembro, contou com a participação de sete
Instituições Sociais de Terras de Bouro (Centros Sociais de Souto, Moimenta, Chorense,
Cibões, Covide, Rio Caldo e o Centro de Solidariedade Social de Valdosende) e foi dinamizada por duas Técnicas da CIM Cávado, Daniela Gomes e Manuela Soeiro.
O investimento das IPSS´s com os Projetos já aprovados e que vão ser candidatos ascende a 1.300.000,00 €, contando com um financiamento do Programa Operacional
Regional do Norte (NORTE 2020) de aproximadamente 795.000,00 €.
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REUNIÃO DO CLAS NO
ÂMBITO DA REDE SOCIAL
Nos termos do disposto no nº 2 do art. 12º do Regulamento
Interno do CLAS (reunião extraordinária), teve lugar a 4
de dezembro no Salão Nobre dos Paços do Concelho uma
reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS).
A ordem de trabalhos da reunião contou com a apresentação do CIAB - Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo);
a apresentação do Projeto Adélia (CPCJ de Terras de
Bouro); a análise e votação dos Pareceres Técnicos sobre os pedidos apresentados pelos Centros Sociais de
Valdosende, Rio Caldo, Covide, Moimenta, Souto, Cibões
e Chorense, tendo em vista apresentação de candidatura
ao Aviso NORTE-42-2019-48 | Equipamentos Sociais;
a análise e votação dos Pareceres Técnicos sobre os
pedidos apresentados pelos Centros Sociais de Covide e
de Vilar da Veiga para implementação de nova resposta
social (Centro de Dia); e a análise e votação das alterações
ao Plano de Ação do Projeto CLDS-4Geira TB (alteração
da atividade nº 17).
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PROJETO BEM ENVELHECER
EM BRAGA
No dia 27 de novembro, o projeto Bem Envelhecer
proporcionou uma ação em Braga onde, uma vez mais,
estiveram presentes várias instituições do concelho.
A atividade intergeracional, organizada pelo Centro
Social Paroquial de Sobreposta e pela Delegação de
Braga da Cruz Vermelha Portuguesa foi preenchida
com diversas atividades que, para além do almoço
convívio, contou também com a atuação do Grupo de
Cantares do Banco Local de Voluntariado de Braga.
Como é hábito a atividade contou com o apoio e colaboração do Município de Terras de Bouro.
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PROJETO BEM ENVELHECER
EM VIEIRA DO MINHO
No dia 11 de outubro, o projeto Bem Envelhecer proporcionou uma ação em Vieira do Minho onde, na qual
participaram várias instituições do concelho. A atividade intergeracional, organizada pela Santa Casa da
Misericórdia de Vieira do Minho, contou com a receção
no Centro Escolar Domingos de Abreu, seguindo-se uma
atividade de prática de andebol e hóquei em campo
pela equipa de desporto Adaptado do CAVA. Depois do
almoço, realce ainda para a participação dos utentes
do Projeto Bem Envelhecer na inauguração da Feira
do Ladra.

SARAU SOLIDÁRIO
“JUNTOS PELOS DIREITOS DE TODAS AS
CRIANÇAS”
Para assinalar o 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, as
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Distrito de Braga, uniram-se numa iniciativa conjunta, que decorreu no dia 22 de novembro, no Pavilhão
Multiusos de Fafe, com a realização de um Sarau Solidário “Juntos pelos Direitos
de Todas as Crianças”. A verba angariada com a venda de bilhetes, seguiu para
Moçambique, para a comunidade de Itoculo. Um agradecimento especial a todos
os que participaram na aquisição dos bilhetes.
A participação da CPCJ de Terras de Bouro contou com a preciosa colaboração do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro e da Professora Sónia Coura, que com
a turma do 5º A, preparou uma representação de vários estilos musicais de todo o
mundo. Foi um momento mágico que nos encheu a todos de orgulho!
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CENTRO MUNICIPAL DE
VALÊNCIAS ASSINALOU O DIA
NACIONAL DA PREVENÇÃO
DO CANCRO DA MAMA
O Município de Terras de Bouro, através do Centro
Municipal de Valências assinalou o Dia Nacional da
Prevenção do Cancro da Mama. O mês de outubro é marcado por duas efemérides: a 15 de outubro assinala-se o
Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia
Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.
Como forma de assinalar estas datas, foram desenvolvidas um conjunto de atividades que visaram a sensibilização das pessoas para esta problemática. Durante o
mês de outubro, o concelho ficou mais colorido, tendo
sido enfeitadas as estradas do concelho com grandes
laços cor-de-rosa para que estas datas não passassem

PROJETO PIMPOLHO 2019
Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal
participou na implementação do Projeto Pimpolho–
Projeto de Prevenção da Ambliopia, no âmbito do
Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município
e o Hospital de Braga.
Na primeira deslocação ao Hospital de Braga participaram 25 crianças dos Jardins de Infância de Moimenta,
Chorense, Carvalheira e Souto. Na segunda consulta
participaram 13 crianças dos Jardins de Infância de
Rio Caldo, Gerês e Valdosende.
A Câmara Municipal entende que esta iniciativa é
muito importante na promoção da saúde das crianças e na melhoria da sua qualidade de vida. Neste
sentido, é objetivo do Município dar continuidade ao
Projeto Pimpolho, encontrando-se já a colaborar com
o Hospital de Braga na organização das consultas para
o ano de 2020, em que serão destinatárias as crianças
nascidas no ano 2016.

despercebidas. Em Terras de Bouro, esta iniciativa contou com a parceria do Agrupamento de Escolas, onde
foram feitos laços humanos nas Escolas em Rio Caldo
e na vila de Terras de Bouro, com as crianças e restante
comunidade escolar.
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MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO ASSINALOU O DIA
INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES

A Câmara Municipal, através do Centro Municipal de Valências, assinalou o dia
25 de novembro o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres. Para assinalar o dia, foi organizado em parceria com o Agrupamento de
Escolas uma sessão informativa dirigida aos alunos. A sessão informativa contou a
presença do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR (NIAVE)
e um militar do Destacamento da GNR da Póvoa de Lanhoso ligado a este tipo de
crimes. Esta iniciativa contou ainda com a presença da Dr.ª Ana Genoveva Araújo,
que aproveitou para falar sobre a temática em questão, agradeceu às várias entidades que marcaram presença nesta iniciativa, designadamente aos Bombeiros,
Cruz Vermelha, Centro de Saúde e CPCJ.

PRÉMIO DE MARCA
ENTIDADE EMPREGADORA
INCLUSIVA 2019
O Município de Terras de Bouro congratula-se com a
honrosa e prestigiante atribuição do Prémio de Marca
Entidade Empregadora Inclusiva 2019 ao Parque
Cerdeira, galardão atribuído pelo Instituto do Emprego
e Formação Profissional (IEFP).
A nível nacional foram premiadas 28 entidades, estando o Parque Cerdeira entre as 4 empresas privadas
distinguidas. Trata-se de uma prémio atribuído a quem
contribua para a implementação de um mercado de
trabalho inclusivo e se distinga por práticas de referência. O Parque Cerdeira foi premiado pela adaptação,
desenvolvimento e progressão profissional dos seus
colaboradores, pelas modificações que fez e que tornaram o estabelecimento acessível a todos os clientes,
nomeadamente àqueles com necessidades especiais e
pela sua relação com a comunidade e parceiros.
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ASSINATURA DO
CONTRATO DE
REQUALIFICAÇÃO
DOS TROÇOS ENTRE:







E.N.307 / PONTE DO GRADOURO
PONTE DO GRADOURO / INFESTA
INFESTA / PENEDO DE ERVEDEIROS
PENEDO DE ERV. / CARVALHEIRA
PONTE DO GRADOURO / PERGOIM
LUGAR DE SANTINHOS

Decorreu no dia 28 de novembro, nos Paços do Concelho,
entre o Município de Terras de Bouro e a empresa
Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª a cerimónia oficial
de assinatura do contrato de execução da empreitada
de requalificação do C.M. 1259 (E.N.307/Carvalheira)
e C.M. 159-2 (Gradouro / Pergoim), que permitirá um
investimento na ordem dos 329.163,17 euros, com um
prazo de execução global da empreitada de noventa dias.
A intervenção irá permitir a instalação de rails, aumentando assim a segurança, renovar a sinalização rodoviária, além da pavimentação completamente renovada.

TR 4
TR 3

TR 2
TR 6
TR 5

TR 1

TR 1

E.N.307 / Pte. Gradouro - 1900ml

TR 4

Penedo Erv. / Carvalheira - 1720ml

TR 2

Pte. Gradouro / Infesta - 1600ml

TR 5

Pte Gradouro/Pergoim - 790ml

TR 3

Infesta / Penedo Erv. - 850ml

TR 6

Lugar de Santinhos - 170ml
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PARCERIA
1

DIVERSAS
INTERVENÇÕES
E MELHORIAS
NO CONCELHO
MELHORIA DA ESTRADA DA BOUÇA DA MÓ

2

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 a 5 - Melhoria da estrada da Bouça da Mó / Leonte;
Criações de zonas de lazer;
Criação de uma zona de estacionamento;
Requalificação do piso da estrada de Leonte;
Colocação de barreiras de proteção;
6 - Criação de zona de estacionamento - Campo do Gerês;
7 - Iniciação das obras do Parque da Vila - Moimenta;
8 - Construção de açude - Moimenta;
9 - Reparação de caminho em Sequeirós - Chamoim;
10 - Arranjo de espaço envolvente ao tanque - Chamoim;
11 - Pavimentação e construção de muro - Carvalheira;
12 - Construção de cobertura/garagem - Carvalheira;
13 - Requalificação do acesso ao cemitério - Gondoriz;
14 - Alargamento de curva - Balança;
15 - Pavimentação de caminho - Ribeira;
16 - Alargamento e pavimentação de caminho - Souto;
17 - Pavimentação de caminho - Assento - Cibões;
18 - Pavimentação de caminho - Gilbarbedo - Cibões;
19 - Pavimentação de caminho - Parreirinha - Cibões;
20 - Pavimentação de caminho - Cruzes - Chorense;
21 - Pavimentação de caminho - Moimenta de Cima;
22 - Arranjo de caminho de acesso ao Lugar de Padrós.

CRIAÇÃO DE ZONAS DE LAZER

3

CRIAÇÃO DE UMA ZONA DE ESTACIONAMENTO

4

REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA ESTRADA DE LEONTE

5

COLOCAÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO
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6

6

6

6

CRIAÇÃO DE ZONA DE ESTACIONAMENTO - CAMPO DO GERÊS

7

7

7

INICIAÇÃO DAS OBRAS DO PARQUE DA VILA - MOIMENTA
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8

8

CONSTRUÇÃO DE AÇUDE - MOIMENTA

9

9

REPARAÇÃO DE CAMINHO EM SEQUEIRÓS - CHAMOIM

10

10

ARRANJO DE ESPAÇO ENVOLVENTE AO TANQUE - CHAMOIM

11

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO - RUA DO AREEIRO
DE BAIXO - CARVALHEIRA

12

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA/GARAGEM JUNTO AO EDIFÍCIO
DA SEDE DA JUNTA - CARVALHEIRA
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13

13

REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DE GONDORIZ

14

ALARGAMENTO DE CURVA NO CAMINHO ENTRE OS LUGARES
DE ÁGUA LEVADA E MOURE - BALANÇA

15

15

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - ASSENTO E LOUREDO - RIBEIRA

16

16

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - LUGAR DA
IGREJA - SOUTO
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17

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - ASSENTO - CIBÕES

18

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - GILBARBEDO - CIBÕES

19

19

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - PARREIRINHA - CIBÕES

20

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - CRUZES - CHORENSE

21

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO - MOIMENTA DE CIMA

22

22

ARRANJO DE CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE PADRÓS
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IMPERMEABILIZAÇÃO
DE RESERVATÓRIOS

1

ANTES

BARRAL - BALANÇA
CARREZEDO - BALANÇA
S. PANTALEÃO - BALANÇA
MOIMENTA-A-NOVA - MOIMENTA
PARADELA - VALDOSENDE
ASSENTO - VALDOSENDE

As tarefas concretizadas foram:
1. Perfuração do Reservatório para substituição de tubagens, e instalação de ralo de fundo (trabalho realizado pelos
colaboradores do Município);
2. Aplicação de manta geotêxtil;
3. Aplicação de perfil fixador;
4. Aplicação e vulcanização da tela;
5. Higienização.

DEPOIS

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 nas Freguesias da Balança,
Moimenta e Valdosende.
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.

RESERVATÓRIO DO BARRAL - APÓS A INTERVENÇÃO

2

ANTES
DEPOIS

RESERVATÓRIO DE CARREZEDO - APÓS A INTERVENÇÃO
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3

4

ANTES
DEPOIS

RESERVATÓRIO DE MOIMENTA-A-NOVA - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DO ASSENTO - APÓS A INTERVENÇÃO

5

6

ANTES
DEPOIS

RESERVATÓRIO DE PARADELA - APÓS A INTERVENÇÃO

RESERVATÓRIO DE S. PANTALEÃO - APÓS A INTERVENÇÃO
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O Município de Terras de Bouro informa que com as alterações introduzidas no
decreto-lei n.º 124/2006 pelo decreto-lei n.º 14/2019, a partir de 22 de Janeiro,
toda a realização de queimas e queimadas devem ser comunicadas à Câmara
Municipal.
A realização de queimadas (renovação de pastagens de matos cortados e não
amontoados) só é permitida após autorização da Câmara Municipal e carece de
acompanhamento, através de técnico credenciado em fogo controlado ou operacional de queima, ou na sua ausência, de equipa de bombeiros ou equipa de sapadores
florestais.
A realização de queimas ou fogueiras (matos cortados e amontoados e qualquer tipo
de sobrantes de exploração, bem como a que decorre de exigência fitossanitárias
de cumprimento obrigatório) só é permitida após comunicação prévia à Câmara
Municipal.
O pedido de autorização ou comunicação prévia são dirigidos à Câmara Municipal
via telefónica para o Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal (253350010
ou proteccaocivil@cm-terrasdebouro.pt) ou através da aplicação informática disponibilizada no sítio de internet do ICNF, IP
https://fogos.icnf.pt/queimasqueimadas/login.asp
O não cumprimento das normas anteriormente referidas são consideradas infrações e constituem contraordenações puníveis com coima de €280 a €10.000, no caso
de pessoa singular, e de €1600 a €120.000, no caso de pessoas coletivas.

LIGUE 253 350 010

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

